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Piimatootjate keeruline olukord on 
Euroopa Liidu probleem

Balti riikide ja Soome põllumajan-
dusorganisatsioonid kohtusid 3.-4. 
detsembrini Brüsselis Euroopa Par-
lamendi ja Euroopa Komisjoni liik-
metega, kellele anti üle Balti riiki-
de ja Soome põllumeeste ühispöör-
dumine ja piimatootjate keerulise-
le olukorrale viitav nn Solidaarsus-
piim. Balti riikide ja Soome põllu-
majandusorganisatsioonid ei sea 
kahtluse alla Euroopa Liidu ühist 
poliitilist otsust Venemaa suhtes 
kehtestatud sanktsioonide osas. 
Pöördumisega kutsutakse Euroopa 
Liitu üles solidaarsusele Venemaa 
impordikeelu kahjude kompensee-
rimiseks põllumeestele. 

„See ei ole teie probleem, see on Eu-
roopa Liidu probleem,“ ütles Soli-
daarsuspiima vastu võtnud Euroo-
pa Parlamendi põllumajandus- ja 

maaelukomisjoni esimees Czeslaw 
Adam Siekierski Balti riikide ja Soo-
me põllumajandusorganisatsiooni-
de esindajatele.

 „Kuigi Euroopa Komisjon on ot-
sustanud vähesel määral toetada 
Balti riikide piimatootjaid, siis eral-
datud abi pole kaugeltki piisav täna-
seks tekkinud kahjude kompensee-
rimiseks. Usume, et Solidaarsus-
piim tuletab Euroopa poliitikutele 
meelde Euroopa Liidu põhimõtteid 
ja väärtuseid ning kutsub üles tu-
gevdama liikmesriikide majandus-
likku solidaarsust impordipiirangu-
te tõttu kannatanud riikide ja sek-
torite suhtes,“ selgitas Eesti Põllu-
majandus-Kaubanduskoja juhataja 
Roomet Sõrmus.

Tänaseks ligi neli kuud kestnud 
Venemaa embargo mõjul on Eestis 
piima kokkuostuhind langenud üle 

20%, mis tekitab meie piimatootja-
tele ainuüksi piima kokkuostuhin-
na languse näol igas kuus 3,5 mil-
joni euro suurust kahju. Mõra EL 
solidaarsusesse tekitas ka komis-
joni otsus jätta kompensatsioonita 
suurt kahju kandvad Soome põllu-
mehed.

Möödunud nädalal Euroopa Ko-
misjoni poolt vastu võetud toetus-
paketi kohaselt saavad Eesti piima-
tootjad 6,9 miljoni euro ulatuses 
toetust. Lisaks sellele on Eestil õi-
gus riigieelarvest täiendavalt maks-
ta piimatootjatele 6,9 miljonit eurot. 
Loomulikult loodame, et Eesti kasu-
tab komisjoni poolt antud võimalust 
piimatootjate täiendavaks toetami-
seks riigieelarvest, kuid meie seni-
sed nõudmised üleminekutoetuste 
osas on näidanud, et selleks on pi-
gem vähe lootust. 

Europarlamendi põllumajandus- ja maaelukomisjoni esimees Czeslaw Adam Siekierski mõistis täielikult Balti piimatootjate 
muresid (Foto: Juha Roininen)
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Piimatootjate nõudmised jõudsid 
Euroopasse
3.-4. detsembrini kohtusid Balti riikide ja Soome põllumajandusor-
ganisatsioonide esindajad paljude oluliste poliitikutega, kelle otsus-
test sõltuvad täiendavad toetused piimatootjatele. Sõnum piima-
tootjate olukorrast jõudis kõige kõrgema võimaliku tasemeni ees-
otsas Euroopa Parlamendi põllumajandus- ja maaelukomisjoni esi-
mehe Czeslaw Adam Siekierski ja Euroopa Komisjoni põllumajan-
dusvoliniku Phil Hoganiga.

Solidaarsuspiima said ka Euroopa Parlamendi asepre-
sident Olli Rehn, eelarvekomisjoni aseesimees Petri 
Sarvamaa, eelarvekomisjoni liikmed Urmas Paet, Ind-
rek Tarand, Nils Torvalds, põllumajanduskomisjoni liik-

med Albert Dess ja Sandra Kalniete ning väliskomisjo-
ni liige Tunne Kelam.  Pöördumine koos piimaga anti 
üle ka komisjoni asepresidendile Jyrki Katainenile ning 
EL Nõukogu eesistujamaa Itaalia esindajatele.

 
Europarlamendi liikmed Petri Sarvamaa, Czeslaw Adam 
Siekierski, Albert Dess kuulavad tootjate esindajate muresid

Europarlamendi liikmed Tunne Kelam, Olli Rehn, Nils 
Torvalds Soome põllumeeste esindajatega

EPKK juhataja Roomet Sõrmus andis pudeli värsket Eesti 
piima Indrek Tarandile

Petri Sarvamaa joob Eesti, Czeslaw Adam Siekierski 
Soome ja Albert Dess Leedu piima

Rohkem pilte leiad: http://www.eup-images.com/gallery/Milk-Delegations-at-EP/G0000fVawSqiy2gs

http://www.eup-images.com/gallery/Milk-Delegations-at-EP/G0000fVawSqiy2gs
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EL toetab Balti riikide piimatootjaid 
28 miljoni euroga
Euroopa Komisjon avaldas 27. no-
vembril rakendusmääruse, millega 
eraldatakse Eesti, Läti ja Leedu piima-
tootjatele Venemaa impordikeelu mõ-
jude leevendamiseks 28 miljonit eu-
rot. Lisaks sellele on Balti riikidel õi-
gus samas mahus oma piimatoot-
jaid toetada riigieelarve kaudu. Eestile 
eraldatakse sellest 6,9 miljonit eurot 
ja riigil on õigus teine pool summa-
le juurde panna. Leedu saab toetus-
paketist 14,1 miljonit eurot ja Läti pii-
matootjatele antakse 7,7 miljonit eu-
rot. Toetus tuleb tootjatele välja maks-
ta hiljemalt 30. aprilliks 2015.

„Olen väga teadlik, milline oluline mõ-
ju on Venemaa impordikeelul olnud 
kolme Balti riigi piimatootjatele arves-
tades Venemaa suurt osatähtsust pii-
matoodete ekspordis ja impordikeelu-
le järgnenud hinnalangust. Vaadates 
Venemaa ekspordi varasemat osatäht-
sust riikide toodangus ja hindade lan-
gust pärast kriisi algust näeme, et Läti, 
Leedu ja Eesti piimasektorid on eriti tõ-
siselt mõjutatud. Seetõttu on mul hea 
meel, et komisjon on toetamas kolme 
riigi neid piimatootjaid, kellel on Vene-
maa impordikeelu tõttu ja erakordsetel 
asjaoludel tekkimas likviidsusproblee-
mid,” ütles põllumajandusvolinik Phil 
Hogan abipaketti kommenteerides.

Piima kokkuostuhinnad on alates 
augustist Eestis, Lätis ja Leedus suures 
ulatuses kukkunud, samas EL liikmes-
riikide keskmine piima kokkuostuhind 
on jäänud suhteliselt stabiilseks. Sep-
tembris oli Eestis ja Lätis piima kok-
kuostuhind 26-27% madalam ja Lee-
dus 33% madalam võrreldes möödu-
nud aasta sama ajaga, samas EL kesk-
mine piima hind oli septembris aasta-
ses võrdluses vaid 5% madalam.

Euroopa Komisjon on erakordselt 
kiiresti rakendanud meetmeid piima-
turu tasakaalustamiseks (eraladustami-
se meetmed võile, lõssipulbrile ja juus-
tule ning või ja lõssipulbri sekkumis-
kokkuostu pikendamine). Kuigi Eesti 
pole neid meetmeid kasutatud, siis on 
nendel olnud siiski turge rahustav mõ-
ju EL ühisturu kontekstis. Nii põlluma-
jandusministeerium kui põllumajan-
dusorganisatsioonid on aktiivselt töö-
tanud selle nimel, et meie piimatoot-
jad saaksid suunatud erakorralist abi 
EL eelarvest. Kuigi otsustamine komis-
jonis on võtnud kaua aega ja abi suurus 

pole kaugeltki oodatud mahus, siis on 
see otsus siiski sündinud suure töö tu-
lemusel ja seda saab pidada sammuks 
õiges suunas.

Venemaa erinevate sanktsioonide 
mõju on Eestis tunda juba alates keva-
dest, mil Eesti piima hind langes tun-
duvalt madalamale EL keskmisest tase-
mest. Venemaa embargo EL toidukau-
padele ja põllumajandussaadustele on 
kestnud neli kuud. Venemaa impor-
dikeelu kahju piimatootjatele on aval-
dunud eelkõige piima kokkuostuhin-
na langusena. Piima kokkuostuhind on 
impordikeelu kehtestamise järel drasti-
liselt langenud ca 32 sendilt 25 sendile 
kg kohta. FADN 2013. aasta andmetel 
on keskmine piimatootmise omahind 
Eestis 31 senti, samas piima eest on 
alates septembrist makstud ca 25 sen-
ti. See tähendab, et piimatootjad pea-
vad piima müüma alla tootmise oma-
hinna, mis põhjustab tootjatele tõsiseid 
majanduslikke probleeme (sh käibeva-
henditega).

Eesti piimatootjate jaoks tähendab 
hinnalangus kokku ca 3,5 miljoni euro 
suurust kahju kuus. Seega katab prae-
gu Euroopa Liidu poolt Eestile lubatud 
6,9 miljoni euro suurune kompensat-
sioon vaid kahe kuu piima kokkuostu-
hinna languse. Ilmselgelt pole tegemist 
piisava kompensatsiooniga ja seda tu-
leb võtta kui komisjoni poolset hea tah-
te avaldust keerulise EL eelarveolukor-
ra kontekstis.

Põllumajandusvolinik Phil Hogan 
selgitas 4. detsembri Copa-Cogeca üld-
kogul  kohtudes liikmesriikide põllu-
meeste esindajatega, et loomulikult po-
le 28 miljonit eurot kahjude kompen-
seerimiseks piisav, kuid EL võimalused 
eelarvest raha leida on väga piiratud. 
Hogan rõhutas, et peame olema soli-
daarsed riikidega, kus piima hind on 
langenud 30%. Volinik lubas töötada 
edasi lahenduste leidmiseks Soome pii-
matootjate abistamiseks, samuti lubas 
ta jälgida arenguid Venemaa impordi-
keeluga seoses ja vajadusel reageerima.

Kuidas toetust jagada?
Euroopa Komisjoni sõnul tuleb toe-
tust maksta objektiivsete ja mittediskri-
mineerivate kriteeriumide alusel ning 
vältida turu- ja konkurentsitingimus-
te moonutusi. Eestile, Lätile ja Leedu-
le eraldatud kompensatssiooni sum-
mad on arvutatud 2013/2014 piimatoo-

dangu põhjal riigi piimakvoodi raames. 
Piiratud ressursse arvestades peab abi 
andmisel komisjoni hinnangul olema 
tagatud, et toetus oleks suunatud nen-
dele tootjatele, keda on impordikeeld 
mõjutanud. Selleks peaksid Eesti, Lä-
ti ja Leedu arvesse võtma Venemaa im-
pordikeelu kahju ulatust tootjatele.

Kuluaarides on toetuse jaotamisel 
räägitud erinevatest võimalustest. Juttu 
on olnud toetuse maksmisest piimaleh-
made arvu, piimakvoodi või turustatud 
piimakoguse alusel. Läbi on käinud ka 
võimalused, et toetust makstakse vaid 
teatud suurusega ettevõtetele (loe: väik-
sematele ettevõtetele) või ainult teatud 
osale ettevõtete lehmadest (nt iga ette-
võte saab toetust vaid esimese 200 leh-
ma eest). Lehmade arvu järgi toetuse 
maksmisel oleks eelistatud need ette-
võtted, kelle lehmade produktiivsus on 
keskmisest madalam.

„Impordikeelu kahju avaldub tootja-
tele eelkõige läbi piima kokkuostuhin-
na languse. Samuti saab impordipii-
rangutest tekkivatest kahjudest rääki-
da nende tootjate puhul, kes müüvad 
oma tootangut turule ehk kellel on ole-
mas piima turustamise kvoot. Leiame, 
et kompensatsioon tuleks maksta kõi-
kidele nendele piimakvoodi omanike-
le, kes on reaalselt piima müünud. Toe-
tust ei peaks saama need kvoodiomani-
kud, kes on vahepeal tootmise lõpeta-
nud. Tasu tuleks maksta ühtsetel alus-
tel sõltumata ettevõtte suurusest konk-
reetse ettevõtte poolt turustatud piima-
koguste alusel. Selleks saab kasutada 
PRIA piimakvooodi täitmise andmeid. 
Kuna toetust jätkub ca 2 kuu kahjude 
kompenseerimiseks, siis võiks aluseks 
võtta näiteks septembris ja oktoobris tu-
rustatud piimakogused,” selgitas Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskoja juhata-
ja Roomet Sõrmus.

Euroopa Liit on lisaks otsustanud 
pikendada ka mitmeid piimaturu 
korralduse meetmeid. 28. veeb-
ruarini 2015 pikendati või ja lõs-
sipulbri eraladustamise toetuse 
maksmist.
Komisjon on tutvustanud ka kava-
sid 1. jaanuaril 2015 taasavada või 
ja lõssipulbri sekkumiskokkuost 
(kuni 30. septembrini 2015). Tõe-
näoliselt on sellega nõus ka Eu-
roopa Parlament ja EL Nõukogu.
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Ühine põllumajanduspoliitika 
on muutunud bürokraatlikuks 
koletiseks
Copa-Cogeca üldkogu kohtus 4. det-
sembril esimest korda hiljuti ame-
tisse astunud Euroopa Komisjoni 
põllumajandusvoliniku Phil Hoga-
niga. Põllumeeste esindajad kutsu-
sid volinikku üles lihtsustama EL 
ühist põllumajanduspoliitikat, mis 
on muutunud bürokraatlikuks ko-
letiseks.

Copa-Cogeca üldkogul osalenud EL 
liikmesriikide põllumajandusorga-
nisatsioonide juhid tervitasid voli-
niku plaane lihtsustada ühist põl-
lumajanduspoliitikat. Volinikul on 
kavas aasta jooksul välja sõeluda, 
milliseid poliitika osasid on vaja ja 
saab lihtsustada. Lihtsustamine on 
uue komisjoni tähtsaimaks priori-
teediks.

Copa president Albert Jan Maat 
tõi bürokraatia näitena esile äsja re-

formitud põllumajanduspoliitika 
keerulised rohestamise meetmed. 
Põllumeestele valmistab muret, et 
kuigi aeg lendab, siis pole tänase-
ni selge, kuidas ÜPP-d rakendama 
hakatakse. Seetõttu on põllumajan-
duspoliitika meetmete rakendami-
se esimesel aastal vaja anda tootja-
tele teatud paindlikkus.

Cogeca presidendi Christian Pee-
si sõnul on oluline tagada, et ro-
hestamise meetmete rakendamine 
ei viiks põllumaad tootmisest välja 
ajal, mil mujal maailmas tootmist 
kasvava toidunõudluse tõttu suu-
rendatakse. Vaja on leida lahendu-
sed, kus loodusressursse kahjusta-
mata tagatakse piisavas koguses toi-
du tootmine.

Venemaa embargo
Kohtumisel tuli teravalt päevakor-

da ka Venemaa impordikeelu küsi-
mus. Copa-Cogeca kutsus üles and-
ma suunatud abi nendele piirkon-
dadele ja sektoritele, mis kriisi tõttu 
on rohkem kannatanud. Kohtumi-
sele järgnenud pressiteates rõhuta-
ti ka Eest, Läti, Leedu ja Soome pii-
matootjate keerulist olukorda. Co-
pa presidendi Albert Jan Maati sõ-
nul on vajalik ühtlasi abi ka puu- ja 
köögiviljatootjatele, sealiha- ja liha-
veisesektorile.

Christian Peesi sõnul on vajalik 
ka toetus uute turustusvõimaluste 
leidmiseks arenevatel turgudel, sel-
leks on vaja kõrvaldada sanitaartõk-
ked ja teised kaubandust takistavad 
barjäärid. Pees rõhutas ka promot-
sioonikampaaniate olulisust kol-
mandate riikide turgudel. Kõik see 
vajab adekvaatset rahalist tuge 2015. 
aasta eelarvest.

Volinik Phil Hogan (paremal) saab Soome põllumeeste esindajalt Tiina Linnainmaalt pudeli piima.

Abi Soome piimatootjatele
Kui esialgu jäid Soome piimatootjad Venemaa impordikeelu mõjude leevendamiseks ettenähtud abist ilma, siis 
10. detsembril tuli teade, et komisjon kavatseb Soome tootjaid toetada 10,7 miljoni euroga. Soome põllumees-
te liit tervitab EL otsust, kuid samas avalduses nimetatakse abi suurust täiesti ebaadekvaatseks. Ajakirjanduse 
andmetel on Soome valitsusel kavas piimatootjaid lisaks toetada 20 miljoni euroga riigieelarvest. Abi andmine 
Soome tootjatele viibis, kuna võrreldes Balti riikide tootjatega oli piimahinna langus tänu ühistulisele süstee-
mile tagasihoidlik. Balti riikide ja Soome põllumeeste solidaarsuspiima aktsiooni ajal viitasid peatsele Soome 
tootjate abile ka volinikud Katainen ja Hogan.
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Saksa rukkileib 
„Westfälischer 
Pumpernickel” sai 
kaitstud geograafilise 
tähise
Saksamaa Westfahlen-Lippe piir-
konnast pärit rukkileib sai kaits-
tud geograafilise tähise (PGI). 
Leiva unikaalne küpsetusprot-
sess kestab üle 16 tunni. Westfaa-
lia Pumpernickeli leiva valmista-
miseks on kasutatud vaid rukist, 
sellel on mõrumagus maitse, tu-
mepruun värv ja väga pikk säili-
vusaeg. Kokku on Euroopa Lii-
dus kaitstud üle 1200 toote ni-
metuse.

Volinik Hogan pole 
nõus maksma sealiha 
eraladustamise toetust
Euroopa Komisjoni põllumajan-
dusvolinik Phil Hogan lükkas 10. 
novembri põllumajandusminist-
rite kohtumisel tagasi Taani alga-
tatud nõudmise rakendada sea-
lihasektoris eraladustamise toe-
tust. Taani soovi toetasid Belgia, 
Ungari, Holland, Leedu, Iirimaa 
ja Austria. Voliniku sõnul ei la-
hendaks ladustamistoetus seali-
ha ületootmise probleemi, vaid 
lükkaksid seda vaid edasi. Meet-
me rakendamine läheks maks-
ma 100 miljonit eurot, kuid neid 
summasid pole kuskilt võtta.

Järgmisel aastal võib 
turule tulla maailma 
esimene kunstlik piim

Selleks, et laiendada keskkonna-
säästlike toodete valikut turul, töö-
tavad USA biotehnoloogi geneetili-
selt muundatud pärmist valmistata-
va maailma esimese kunstliku leh-
mapiima valmistamise tehnoloogia 
kallal. Selle aasta alguses tutvusta-
sid kaks California taimetoitlastest 
biotehnoloogi Perumal Gandhi ja 
Ryan Pandya sünteetilisi piimatoo-
teid „Muufri” (amuu-vaba). Kunst-
likku lehmapiima tootmisel kasu-
tatakse spetsiaalset geenitehnoloo-
gia abil saadud pärmi, mis omakor-
da toodab piimavalke.

California idufirma eesmärgiks on 
toota piima, millel oleks sama päris-
piimaga sama maitse ja mis oleks sa-
ma tervislik kui tõeline piim. Kunst-
piim eristuks selgelt turul saadaole-
vatest soja-, riisi- ja mandlipiimast. 
Kunstpiima loojate arvates võib soja-
põhine jäätis olla kuitahes hea, aga ta 
ei saa kunagi sama populaarseks kui 
on lehmapiimast valmistatud jäätis. 
Samas Muufri piimast valmistatud 
jäätisel võiks olla potentsiaali olla sa-
ma maitsev nagu päris piimast jäätis.

„Kui me tahame maailma toitu-
misharjumusi muuta ja panna ini-
mesi loobuma piima tarbimisest, 
siis peab kunstpiim olema identne 
või parem kui originaaltoode,” üt-
les Gandhi Linda ajakirjale National 
Geographic. „Maailm ei vaheta leh-
mapiima taimse piima vastu, aga kui 
meie „lehmapiim” on identne päris 
lehmapiimaga ja ka hind on sobiv, 
siis on võimalus, et seda hakatakse 

tarbima.” Kunstpiima loojad rõhuta-
vad ka, et nende loodav kunstpiim on 
keskkonnasõbralikum ja jätkusuutli-
kum kui tavapiimatootmine.

Lehmapiima sünteesimise protsess 
on suhteliselt lihtne. Ta koosneb 87% 
veest ja vähem kui 20 komponendist. 
Muufri piim vajab struktuuri moo-
dustamiseks 6 valku ja vajaliku maitse 
kujundamiseks 8 erinevat rasvhapet. 

Kunstliku piima valmistamisel ka-
sutatakse sama tehnoloogiat nagu 
farmaatsiaettevõtted insuliini toot-
misel. Piiimalehmadelt eraldatakse 
DNA ja see sisestatakse kindlas jär-
jestuses pärmirakkudesse. Pärmi-
kultuuri kasvatatakse sobivates tin-
gimustes tööstuslikes Petri tassides 
ning mõne päeva jooksul on pärm 
tootnud piisaval hulgal piima.

Kuigi Muufri piimas sisalduvate 
valkude päritolu on pärm ja rasvad 
on taimset päritolu, suudab see koos-
lus molekulaarsel tasandil peegelda-
da piimarasva struktuuri ja maitset. 
Mineraalid (nagu näiteks kaltsium ja 
kaalium) ja vajalikud suhkrud lisa-
takse eraldi juurde. Seega on võima-
lik ka kunstliku piima toiteväärtust 
reguleerida nii, et Gandhi ja Pandya 
poolt välja töötatud piim võib inimes-
tele veelgi kasulikum olla kui tavali-
ne lehmapiim. 

Kuigi esialgu saab Muufri pii-
ma hind olema palju kallim tavali-
se lehmapiima hinnast, siis Gand-
hi ja Pandya loodavad, et tootmis-
mahu kasvades muutub nende poolt 
välja töötatud piim odavamaks. Kuna 
Muufri piim ei sisalda baktereid na-
gu tavaline lehmapiim, siis selle too-
te säilivusaeg on palju pikem. Tead-
lased loodavad oma toote turule tuua 
järgmise aasta keskel.

Loe lisaks: http://www.sciencealert.
com/news/20142910-26413.html
http://news.nationalgeographic.
com/news/2014/10/141022-lab-
grown-milk-biotechnology-gmo-
food-climate/
http://www.gizmag.com/muufri-
synthetic-milk/34415/

http://www.sciencealert.com/news/20142910-26413.html
http://www.sciencealert.com/news/20142910-26413.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141022-lab-grown-milk-biotechnology-gmo-food-climate/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141022-lab-grown-milk-biotechnology-gmo-food-climate/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141022-lab-grown-milk-biotechnology-gmo-food-climate/
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/10/141022-lab-grown-milk-biotechnology-gmo-food-climate/
http://www.gizmag.com/muufri-synthetic-milk/34415/
http://www.gizmag.com/muufri-synthetic-milk/34415/


Põllumajandus- ja toidu-uudised Euroopast | 7/20146 KESKKOND

Põllumajandus- ja keskkonna-
poliitika rakendamisest Soomes
Juha Marttila, Soome Põllumajandustootjate ja Metsaomanike Keskliidu president 

Soome maaelu arengukava (MAK) 
kätkeb endas EL põllumajanduse 
ning keskkonnapoliitika program-
mi ja on ühtlasi keskkonnapoliitika 
rakendamise alus. 1995. aastast kui 
Soome astus Euroopa Liitu, on kesk-
konnameetmed olnud põllumees-
te igapäevaelu osa. Juba tollal osa-
les meie esimeses põllumajandus-
keskkonna programmis 98% põllu-
meestest. Praegusel perioodil on osa-
lus tõusnud 99%-le.

Euroliidu liikmelisuse algaastatel oli 
keskkonnatoetus üks võimalusi põl-
lumajandust toetada. EL liikmelisus 
ning Euroopa ühisturule sisenemi-
ne tõi kaasa Soome põllumajandus-
toodangu müügi vähenemise poo-
le võrra, põllumeeste sissetuleku ta-
gamiseks oli tarvis rakendada mingit 
kompensatsiooni mehhanismi. Kui 
varem arenes põllumajanduskesk-
konna skeem perioodide kaupa, siis 
praegused keskkonnatoetused on 
märksa paremini suunatud ning või-
maldavad keskkonda efektiivsemalt 
kaitsta. Keskkonnasõbralike tootmis-
viiside teadvustamise areng on olnud 
tänu uuringutele, keskkonnapro-
jektidele ja nõustamisteenuse aren-
gule tohutu. Põllumajandustootjad 
saavad keskkonnameetmete raken-
damise ning sellega kaasneva tulu-
de vähenemise eest hüvitist ja seda 
ei tohiks pidada täiendavaks toetu-
seks. Seetõttu nimetab ka uus MAK 
seda mitte toetusmeetmeks, vaid 
kompensatsiooni mehhanismiks.

Nagu näitavad mitmed uuringud 
on Soome tootjate suhtumine EL re-
gulatsioonidesse probleemne, seda 
eriti just keskkonnaregulatsioonide 
osas. Mitmed teadlased toovad põh-
jusena välja 1980-ndatel aastatel käi-
vitunud Soome põllumajanduskesk-
konnaga seotud protsesside ajutise 
pidurdumise üleminekuperioodil.  

Soome alustas keskkonna-
meetmete rakendamist juba 
enne EL liikmelisust
Soomes hakati keskkonnameetmeid 

rakendama juba 1970-ndatel aastatel 
ehk ammu enne EL-ga ühinemist. 
Põllumeestele tutvustati olulisi tea-
dusuuringute tulemusi, mida haka-
ti ellu viima.  Näiteks tutvustati põl-
lumeestele pinnaaluse väetamise, 
minimeeritud maaharimise ja mul-
la tiheduse kontrolli vajadust. Lei-
ti, et taim kasutab märksa paremi-
ni ära toitaineid, kui väetada künd-
misel pinnast natuke allpool see-
met. Maapinna altväetamist on ka-
sutatud püsivalt alates 1970-ndatest 
aastatest. Ka praegu on seemnete 
ja väetiste üheaegne mulda viimine 
üks levinumaid väetamistehnikaid. 
See nelikümmend aastat vana väeta-
misviis on üks väärtuslikumaid ning 
keskkonna sõbralikumaid tootmisvii-
se. Praeguseks on seda väetamisvii-
si täiendatud, nüüd on võimalik sa-
ma meetodit rakendada ka sõnniku 
ja teiste orgaaniliste väetiste puhul.

Vaatamata sobivale väetamisteh-
noloogiale tuli hakata väetiste kogu-
seid vähendama, optimiseerides seda 
vastavalt taimede vajadustele. Samas 
ei toonud väetiste koguseline vähen-
damine täit lahendust. Selleks, et väl-
tida väetiste kadu, oli vaja paralleelselt 
väiksemate väetisekoguste kasutami-
sega jälgida ka mullastiku erosiooni. 
1990-ndate alguses täheldati märki-
misväärset väetiste kadu savimulda-
des. Kõigest sellest tulenevalt oli vaja 
rakendada uusi meetmeid.

Teine näide puudutab keskkonna-
sõbralikku  tootmist, mida kasuta-
ti juba enne EL-ga liitumist. Hakati 
mõtlema, kuidas valmistada pinnas 
külviks ette ilma tavaadraga künd-
mata, et vähendada maaharimise in-
tensiivsust ja saada erosioon kontrol-
li alla. Tänapäeval on minimeeritud 
maaharimine domineeriv keskkon-
nahoiu vahend.

Kolmas näide on mulla tiheduse 
kontroll. Teame, et pinnase struktuu-
ri tundmine on haritava maa väetise 
kao kontrollimise alus. Rasketehni-
ka kasutamisest tulenev mulla kokku-
pressimine ei mõju halvasti mitte ai-
nult taimede kasvuvõimele, vaid kesk-

konnale tervikuna. Kokkupressitud 
muld põhjustab vähese vee imamis-
võime tõttu väetiste kao. Halvasti õhu-
tatud mullad aga põhjustavad kasvu-
hoonegaase. Seega oli Soome teadlas-
te 1970-ndatel aastatel põllumeeste-
le antud muldade tihenemise hoiatus 
ühtlasi ka osa keskkonnapoliitika ra-
kendamisest. Probleemile leiti lahen-
dus topeltrataste kasutamise näol, see 
on põllumeeste arsenalis praeguseni.

Enne 1980-ndaid aastaid ei teatud 
seda, et väetiste kaod põldudel kah-
justavad põhjavett ning tekitavad at-
rofeerumist. Kuigi aastate jooksul on 
rakendatud mitmeid meetmeid olu-
korra parandamiseks ning saavuta-
tud ka tulemusi, siis varem põhjus-
tatud kahjude mõju ei ole kuhugi 
kadunud.  Merepõhjas on siiani lei-
tud setteid, mis sisaldavad fosforit 
ning mõjutavad otseselt vee kvalitee-
ti. Põhjuseks on varasem teadmiste 
puudumine, põllumeeste süüdista-
mine selles on ebaõiglane.

Tänapäeval teame oluliselt roh-
kem erinevatest väetistes sisalduva-
test ainetest ning oskame neid ka-
sutada. Soome põllumees toetab 
ning rakendab mõistlikke ning häid 
põllumajandustavasid, ometi esita-
vad uued kesk konna poliitika suu-
nad jätkuvalt uusi väljakutseid. Sta-
biilselt arenevast, väljakutseid esita-
vast keskkonna poliitikast on saanud 
ebarealistlike eesmärkidega poliitika. 
Varem kindlal rajal püsinud poliitika 
on võõrandunud põllumajandustoot-
mise põhi mõtetest. Kerkib küsimus, 
mida peaks tegema, mida mitte?

Kas uus MAK ja järjest “rohe-
lisemaks” muutuvad meet-
med hoiavad meid kindlalt 
teel?  
Kahel viimasel aastakümnel, mil 
Soome on kuulunud Euroopa Liitu, 
on MAK ja selle keskkonnapeatüki 
rakendamine olnud Soome põlluma-
janduse määrav osa. Juba 20 aastat 
enne liitumist oldi valmis eduka põl-
lumajanduse keskkonnaprogrammi 
rakenda miseks.
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Praegune kava ei ole mitte ainult 
veekaitse ja väetiste kasutuse prog-
ramm, vaid hõlmab ka looduslikku 
mitmekesisust. Järgmises kavas pöö-
ratakse järjest enam tähelepanu klii-
mamuutuste mõjude leevendami-
sele. Uus keskkonnakava sisaldab 
põllumajandus tootmise meetmeid 
kõigi mainitud  valdkondade (vesi, 
looduslik mitmekesisus, õhk) tar-
beks. Peame neid rakendama, kuid 
kerkib küsimus, kas need meetmed 
on põhjendatud ja asjakohased? Ta-
gasiside põllumeestelt tuleb järgmi-
sel kevadel. Kui paljud neist soovivad 
uues arengukavas toodud meetmega 
liituda? 

MTK näeb põllumajandust läbi-
va punase niidina tootlikkust. Juhul, 
kui uued meetmed seda ning põllu-
majandustoodangu kõrget kvaliteeti 
ei taga, siis ei saa põllumehi süüdis-
tada soovimatuses kavaga edasi min-
na. Järjest “rohelisemaks” muutuvad 
ÜPP esimese samba meetmed on 
kaheldava väärtusega. Kas planeerita-
vad meetmed tagavad keskkonnatin-
gimuste paranemise? Loodetavasti 
tagavad. Praegu on põllumeeste ees 
veel kaks väljakutset: sõnniku efek-
tiivsem kasutamine ning keskkonna-
nõuetele vastav põllu majandus-
tootmine.

Väetiste ja sõnniku kasutus
Kogu Soome on tunnistatud nitraa-
ditundlikuks alaks, nitraadidirektiivi 
rakendatakse vastavalt Soomes keh-
testatud jooksvalt ülevaadatavale nit-
raadi piirmäärale. Järgmine lubatud 
nitraadi piirmäära kehtestamine toi-
mub veel enne aasta lõppu ja see tu-
leb praegusest rangem. Lämmastik-
väetiste kasutamist hakatakse endi-
sest rangemalt jälgima, maksimum-
määr kehtestatakse igale taimesordi-
le. Praegu rakendatakse määra iga-
le taimeliigile. Sõnniku ladustamist 
ja selle laotamist hakatakse endisest 
karmimalt reguleerima. Kuna orgaa-
niliste väetiste kasutamine laieneb, 
hakatakse nitraadimäärade kehtesta-
misel arvesse võtma ka neid väetisi, 
milles sisalduvad toitained tuleb sa-
muti läbi töötada. 

Kõik muudatused toovad kaasa 
vajaduse laiendada loomakasvatus-
farmide sõnniku kasutamiseks vaja-
likke pindu. Piirkondades, kus domi-
neerib loomakasvatus, toob see kaasa 
vajaduse rentida või osta täiendavaid 

põllumaid. Kuna maa hind on kõrge, 
toob see omakorda kaasa kasumlik-
kuse vähenemise. Kuigi mõnes piir-
konnas oleks täiendavate maade ka-
sutuselevõtt võimalik, siis peaks sel-
lest võimaliku kasvuhoonegaaside 
emissiooni ja sellest tingitud võima-
like pinnasekahjustuste tõttu hoidu-
ma.

Väetistes sisalduvate toitainete 
maksimaalne ärakasutamine on põl-
lumajandustootmise põhiosa. Ole-
me küll harjunud kasutama väetise-
na sõnnikut, kuid mitte teisi orgaa-
nilisi saadusi, näiteks veepuhastus-
jaamade muda, milles sisaldub roh-
kelt toitaineid. Varem oli muda ka-
sutamisel takistuseks raskemetalli-
de sisaldus, tänapäeval ei kujuta see 
endast enam probleemi. Siiski või-
vad mõned mudas sisalduvad ained 
olla ohtlikud. Vaja on rakendada teh-
noloogiaid, mis aitaksid  mudast väl-
ja filtreerida erinevaid kahjulikke ai-
neid, näiteks ravimite jääke. Kuna 
me ei tea, kuidas ravimite jäägid pin-
nasele mõjuvad, on parem karta, kui 
kahetseda, ainult nii suudame välti-
da puhta pinnase ja põllumajandus-
toodete saastumist.

Ülereguleerimine
Vastavalt Soome keskkonnanõuete-
le peab 30-pealise lehmakarja laudal 
olema kaks luba. Esiteks peab olema 
lauda ehitusluba, teiseks keskkonna-
luba. Ilma nendeta ei tohi üldse loo-
makasvatusega tegeleda. Ehk siis 
kaks erinevat luba kahelt eri amet-
konnalt, mida tuleb kahest ametist 
taotleda. Põllumees võib sattuda nii 
olukorda, et tal on luba ehitada laut, 
kuid ta ei tohi loomi selles laudas pi-
dada ehk siis tegeleda loomakasvatu-
sega, sest tal puudub keskkonnaluba. 
See on näide selgest ülereguleerimi-
sest. Mis kõige halvem, see seab pii-
ranguid põllumajandusinvesteerin-
gutele ning pärsib soovi teenida ela-
tist loodusressurssi kasutavatel tege-
vusaladel.

Ülereguleerimine on tänapäeva 
poliitilise debati üks põhi teemasid 
nii Soomes kui EL-s tervikuna. Õn-
neks on majanduse kehvast olukor-
rast tingitud poliitilised suundumi-
sed näitamas rohelist tuld regulat-
sioonide vähendamisele. Vähesem 
reguleerimine ei tähenda loodus-
keskkonna, pinnase, vee ja õhu sei-
sukohalt eluliste toimingute, reegli-

te ning seadusepügalate hülgamist. 
Lihtsalt bürokraatia peab muutuma 
efektiivsemaks kui praegu. Tihti ei 
kujuta endast probleemi mitte reeg-
listik ise, vaid ametnikkond, kes neid 
reegleid kontrollib.

Ettevaatusprintsiip on seatud esi-
plaanile võrreldes teiste põhimõte-
te ja õigustega, näiteks heade juhti-
mistavade või ettevõtlusvabadusega. 
Rääkides regulatsioonidest, peame 
seisma selle eest, et avalik ja erahuvi 
oleks tasakaalus, vastasel juhul jääb 
meil saavutamata püüeldav majan-
duslik edu.

Uued suunad
Kokkuvõtteks pisut Soome keskkon-
napoliitika uutest suundadest ja sel-
lest kuhu tahetakse välja jõuda. Kõr-
vuti veekaitsega, mis on aastaküm-
neid olnud Soome keskkonnahoiu 
alustala, on lisandumas uusi vald-
kondi. Selleks, et tagada toidujulge-
olek ning ökosüsteemi kaitse, on olu-
line toetada loodust hoidvat põlluma-
jandust. Võti selleks on nii farmi- kui 
piirkondlikul tasandil planeeritum 
ning sihipärasem maakasutus. Toot-
likkus on toidujulgeooleku, loodusli-
ku mitmekesisuse ning ökosüsteemi 
toimimise eeldu s. Loodussõbralik lä-
henemine on säästva, intensiivse põl-
lumajandustootmise võti. Keskkon-
napoliitika peab arvesse võtma nii 
tootlikkust kui looduslikku mitmeke-
sisust, erinevaid tootmisviise, nii loo-
ma- kui taimekasvatust, kuid ka mõ-
lemat kombineerituna.

Kõrge saagikusega muldadel tuleb 
rakendada jätkusuutlikke tootmisvii-
se. See tähendab nende põllupindade 
kasutamist toidu tootmiseks. Eksten-
siivset lähenemist saab kasutada vaid 
väheviljakatel muldadel. Seda mee-
todit võib rakendada rohelise kesa, 
puhveralade või looduslike rohumaa-
de puhul loodusliku mitmekesisuse 
säilitamiseks.

Täpsem maakasutuse kontsept-
sioon tagab loodust hoidva, loodus-
likku mitmekesisust tagava, parima-
te põllumajandustavadega põlluma-
jandustootmise. Neid põhimõtteid 
tuleb rakendada järgnevatel küm-
nenditel, vastavalt vajadustele neid 
igapäevaselt täiendades.

Juha Marttila rääkis 28. oktoobril 
Tallinnas konverentsil “Aasta 
Põllumees 2014”
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Arengutest piimaturgudel: tootmise 
kasv on toonud hinnad alla
Jukka Likitalo, Eucolait peasekretär

2014. aasta esimese 9 kuu piima-
tootmise areng maailma võtmepiir-
kondades on näidanud ilmselget 
ülemaailmset ületootmist ja turul 
on liialt palju piima. Ülemaailmne 
piimatoodang on kasvanud keskmi-
selt 3,4% aastas, mis on toonud kaa-
sa hinnalanguse. Suurim EL piima-
toodangu tõus 5% registreeriti jaa-
nuaris. USA toodangu kasv jääb 2% 
piirimaile, septembris oli see 4%. 
Uus-Meremaa möödunud perioodi 
(2013) kasv oli 9%, uus piimandus-
aasta algas paljutõotavalt, võrreldes 
eelmise piimandusaastaga kasvas 
sealne toodang juulis-augustis 5%. 
Austraalia toodang kasvas enim ke-
vadel, uue perioodi kasv jäi 1,5% ja 
4% vahele. Vaid Argentiinas ja Uru-
guais on tootmine vähenenud.

Ülemaailme piima tootmine on 
tõusuteel. Maailma rahvastik kas-
vab, koos sellega kasvab ka kesk-
klass, kes on põhiline piimatoodete 
tarbija. Peamine kaubeldav artikkel 
on senini täispiimapulber, samas 
näitavad lõssipulber ja juust kasvu-
tendentsi. Põhilised eksportöörid 
maailmas on EL ja Uus-Meremaa, 
mõlema osa on ca 26% ülemaailm-
sest kaubandusest. Vaatamata selle-
le, et kaubeldava piima maht on kas-
vanud esimesel poolaastal, ei suuda 
turg täiendavaid koguseid vastu võt-
ta. See on kaasa toonud piimatoo-
dete hinna languse. Tänu Venemaa 
sisseveokeelule ja Hiina nõudluse 
vähenemisele võib eeldada sarnaste 
tendentside jätkumist ka 2014. aas-
ta teises pooles.

Juust
EL on peamine juustu eksportöör 
maailmas. Ka EL-siseselt on kõi-
ge suurema mahuga just juustu-
ga kauplemine. Vaadates maailma 
eksporti, siis enamikul riikidel pole 
2014. aasta esimeses pooles läinud 
hästi, enamiku maade mahud lan-
gesid juba 2013. aasta teises pooles. 
Ainsana on kasvu näidanud USA. 
Kas sama trend jätkub ka järgmi-

sel perioodil, seda näitab aeg, sest 
USA laoseisud on madalad. Vene-
maa embargo mõju 2014. aasta tei-
ses pooles võib osutuda dramaatili-
seks. Arvud näitavad, et EL kauba-
voogude ümbersuunamine on osu-
tunud äärmiselt keeruliseks. Ei to-
hi unustada, et ka USA ja Austraalia 
kaupadele kehtib embargo ja ka ne-
mad otsivad uusi turge. 

Lõssipulber
EL lõssipulbri tootmise järsk kasv 
2014. aasta esimesel poolel on tähe-
lepanuväärne ega jäta mingit kaht-
lust tarnijate kasvavast võimeku-
sest ning EL lõssipulbri konkurent-
sivõimelisest hinnast. Ka USA-s jät-
kab lõssipulbri tootmine tõusulai-
nel, vaatamata piimatoodangu ta-
gasihoidlikule kasvule. Piimatoo-
dangu kasv lubab ka Austraalia lõs-
sipulbri ekspordi taastumist. Uus-
Meremaal on orienteeritus täispii-
mapulbrile kaasa toonud lõssipulb-
ri ekspordi kahanemise.

Täispiimapulber
Uus-Meremaa täispiimapulbri eks-
pordi 2014. aasta esimese poolaas-
ta suure tõusu taga on Hiina järsk 
nõudluse kasv aasta esimestel kuu-
del. Vaadates värskeid andmeid, 
võib arvata, et täispiimapulbri eks-
port stabiliseerub aasta teises poo-
les. Ka EL jaoks olid 2014. aasta esi-
mese poole arengud positiivsed. EL 
ja USA kui täispiimapulbri tarnija-
te andmed ei anna alust positiivseks 
arenguks. 

Vadakutooted
EL ja USA kui maailma juhtivad 
juustutootjad on ka peamised vada-
kutoodete eksportöörid. Vadakutoo-
dete eksport on viimasel ajal püsi-
nud suhteliselt stabiilne. Samas on 
tagasihoidlik kaubeldavate mahtu-
de kasv (+0.4%) toonud kaasa mär-
kimisväärse kasvu rahalises väljen-
duses (+4.2%). See näitab uute kõr-
gekvaliteediliste toodete jõudmist 
maailmaturule. 

Või
Ülemaailmne või eksport annab 
tunnistust positiivsest ekspordi-
trendist, suurim kasusaaja on Uus-
Meremaa. Ka USA, vaatamata tea-
tud raskustele, on 2014. aasta I pool-
aastal teinud hea tulemuse, trend 
on kasvule. Siiski on Venemaa em-
bargo nüüd rikkunud tõusu. 

Sihtturud
Hiina on piimapulbrite ja vadaku-
toodete impordi osas liider. Peami-
sed importöörid ja kasvavad turud 
paiknevad Kagu-Aasias, Lähis-Idas 
ja Põhja-Aafrikas. Kindlasti oleks 
selles rühmas liidri kohal ka Vene-
maa, kuid andmed kajastuvad vaid 
tänavu aprillini, pärast seda on em-
bargo rikkunud nende piimatoode-
te kaubanduse liidrikoha maailmas. 
Ameerika mandri suurim turg on 
Mehhiko, see on ka  peamine USA 
kaupade sihtriik.

Pärast melamiini-skandaali on 
Hiina import teinud märkimisväär-
se kasvu. Peamine imporditav too-
de on täispiimapulber (Uus-Mere-
maa), kuid tõusmas on ka lõssipul-
ber ja teised piimatooted. Vaatama-
ta sellele, et Hiina püüab oma toot-
mist konsolideerida ning importi 
rohkem reguleerida (eriti lastetoi-
tude osas), arvatakse kasvu jätku-
vat. Näiteks on nõutav tarnijateha-
se füüsiline külastus, enne seda las-
tesegude tootjale impordiluba ei an-
ta. Hiinas ollakse arvamusel, et ko-
dumaine toodang ei suuda niipea 
nõudlust täita. Samuti on Venetsu-
eela kasvav täispiimapulbri impor-
töör. Praegu on Hiina ajutiselt tu-
rult tagasi tõmbunud, sest aasta al-
guses osteti rohkesti toodangut sis-
se ja laod on veel kaupa täis. Oste-
tud kogused tuleb enne, kui need 
hakkavad edasist importi destabi-
liseerima, maha müüa. Hiinas on 
esinenud juhtumeid, kus osa too-
teid saadetakse Hiina ladudest toot-
jale tagasi. Kõigele vaatamata on im-
port kasvanud 57%.

EL, USA ja Okeaania keskmised 

PIIM
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lõssipulbri hinnad on tänu ülemaa-
ilmsele ületootmisele langemas. 
Loodetakse, et hindade langus elav-
dab nõudlust. Siiski püsib EL lõs-
sipulbri osas konkurentsivõimeli-
sena. Peamiste lõssipulbri tarnija-
te hind on enam-vähem samal ta-
semel. Või hinnad on languses, ka 
USA-s. Sealne või hindade trend lii-
kus aasta esimestel kuudel teiste 
turgudega võrreldes vastassuunas, 
selle põhjuseks oli tootmise aegla-
ne kasv ning tugev kodumaine si-
senõudlus. Nüüd on USA turg joon-
dumas ülejäänud maailmaga ühte 
ritta, oktoobri viimased nädalad on 
kaasa toonud hinna järsu languse. 

Kuna kasvav piimatoodang ning 
Venemaa embargo pole juustu hin-
nale positiivselt mõjunud, siis on  
cheddar’i hind juulis-augustis kuk-
kunud. Nagu või hinnatrendiga, nii 
ka juustuga ujus USA aasta esime-
sel poolel vastuvoolu, nüüdseks on 
alanud hinnakorrektsioon. Juustu 
tootmine püsib stabiilsena, kuid vä-
hene nõudlus on viinud hinnad alla.

Arengud EL turul
EL piimatootmine on märkimis-
väärselt kasvanud, septembri kesk-
paigaks keskmiselt 5%. Põhju-
seks kõrged piimahinnad eelne-
val perioodil, madalad söödahin-
nad (=korralik kasumimarginaal) 
ja soodsad ilmad. Piim kasutati eel-
kõige pulbri tootmiseks. Vaatama-
ta edukale väljaveole kasvavad lao-
seisud siiani. Alates augustist on 
kasvanud nii lõssipulbri kui või (ja 
ka täispiimapulbri) tootmine. Tä-
nu Venemaa embargole aga puudub 
praegu tegelik alternatiiv juustu tar-
netele. 

EL eksport oli 2014. aasta I pool-
aastal edukas. Eksport on kasvanud 
juba mitu viimast aastat, erand-
lik oli 2013. aasta tänu vähesele pii-
matoodangule. Lõssipulbri eks-
port kasvas arvestatavalt (aastane 
kasv +60%), ka või eksport kasvas 
(+25%) 2014 I poolel. Ekspordi lipu-
laevana aga püsib juust. 

Juuli oli ekspordi seisukohalt hea 
kuu, august aga tõi kaasa languse. 
Venemaa embargo põhjustatud EL 
juustu ekspordi järsk langus toi-
muski alates augustist. Langes ka 
või eksport, kuid mitte nii dramaa-
tiliselt. Piima- ja vadakupulbritele 
oli Venemaa embargo mõju mini-

maalne, sest nende osakaal Vene-
maa ekspordis oli peaaegu olematu. 

Venemaa olulisus
Kolmandik EL-i juustu ekspor-

dist (ca 250 000 t) ja veerand või 
ekspordist (35 000 t koos piima-
rasvadega) viidi Venemaale. Vene-
maa lähiriikide (Eesti, Läti ja Lee-
du) tähtsus ekspordis on  veelgi 
suurem. Maailma suurimad juus-
tu turud Venemaa kõrval on USA, 
Sveits ja Jaapan, kus hetkel puudub 
kasvupotentsiaal. USA ja Jaapani 
puhul on takistuseks piiratud pääs 
turule, pikemas perspektiivis peaks 
vabakaubanduslepped probleemi la-
hendama. Ka võile ei ole lihtne lei-
da uusi sihtturge, võitlus turgude 
pärast käib USA-ga. EL-i madalam 
hind on aidanud osa kliente USA-lt 
üle lüüa ja sügisesed ekspordi and-
med peaksid peegeldama tulemu-
si. Kuigi Venemaale suunatud eks-
pordiks läks vaid 1,5% EL piimatoo-
dangust, on mõju EL-i liikmesriiki-
dele olnud tohutu. EL piimatoodang 
kasvas 2014. aasta I poolaastal 5%. 
EL eksporti Venemaale ei ole võima-
lik täies ulatuses korvata ekspordiga 
teistesse riikidesse: Lõuna-Ameeri-
kasse ja Valgevenesse (kelle toodang 
on osaliselt EL päritolu, näiteks töö-
deldav koor, mis läheb Venemaa-
le). Või ja lõssipulbri juhtivate toot-
jamaade hinnad on kukkunud ala-
tes juulist-augustist, langustrendi 
täheldati juba varem.

Lähiaja perspektiivid
Loodetavasti stimuleerib madalam 
hind nõudlust arenevatel turgudel. 
Millal aeglustub EL tootmine? Mi-
da toob kvoodi kadumine 1. aprillil 
2015? Mis toimub teistes võtmepiir-
kondades? Kas Hiina taastab uuel 
aastal ostud? Kas Venemaa embar-
go kestab üle aasta? Need küsimu-
sed on praegu vastuste ootel. 

Rabobank prognoosib järgnevaks 
12 kuuks madalaid hindu. Madalam 
hind peaks käivitama ostud keskmi-
ses ajaperspektiivis (2015). Enami-
kus Euroopa Liidu liikmesriikides 
on piima hind endiselt kõrge ja ko-
hene langus ebareaalne, isegi vaa-
tamata sellele, et terendav piimak-
voodi trahv võib osasid farmereid 
sundida tootmisele pidurit tõmba-
ma. Kvoodirez

^

iimi kadumise eel on 
farmerid tublisti investeerinud ega 

soovi enne võidujooksu algust lähte-
positsioone käest anda. 

Fonterra prognoosib Uus-Mere-
maa tootmise kasvu 2% perioodiks 
2014/15, korrigeeritud prognoos tu-
gineb madalal piimahinnal. Aust-
raalias prognoositakse 1-3% toodan-
gu kasvu perioodiks 2014/15.

USA-s oodatakse soodsate tingi-
muste jätkudes samuti piimatoot-
mise suurenemist. Lehmade arv 
ja tootmisnumbrid kasvavad, tulu 
prognoos on hea.

Pikas perspektiivis peaks üle-
maailmne nõudlus püsima kõrgel. 
Piimatoodete nõudlus kasvab maa-
ilmas jätkuvalt. Rahvastik kasvab 
ning laienev turg koos keskklas-
si kasvuga suurendab vajadust pii-
matoodete järele. Kasvav ostujõud 
avaldab olulist mõju toidule tehta-
vate kulutuste kasvule. Sissetule-
ku ja piimatoodete tarbimise vahel 
on otsene seos. EL piimandussektor 
on jätkuvalt konkurentsivõimeline, 
kuigi hind püsib muutlikuna. Prae-
gune olukord on ajutine, kuid näi-
tab, et hind püsib volatiilsena. Ilm-
selt läheb olukord veel halvemaks, 
enne kui see uuesti paranema hak-
kab.

Hinnakõikumisi ei saa välti-
da, kuid rakendades riskijuhtimise 
meetmeid nagu futuurid, saab riske 
maandada. Eurexi likviidsus on veel 
madal, kuid kauplemismahud kas-
vavad. Kvootide kadudes eeldatakse, 
et osa tootmisest liigub konkurent-
sivõimelisematesse piirkondadesse.

Küsimuseks jääb, millal kaob Ve-
nemaale sisseveo keeld ning kas ja 
millal taastub Venemaa import en-
dises mahus? 

EL tootmismaht on pisut alla 
kvoodi taseme, seega ei tohiks kvoo-
di kaotamine tuua suuri muutusi 
piima tootmises. Kaheksa liikmes-
riiki – Saksamaa, Holland, Poola, 
Taani, Austria, Iirimaa, Küpros ja 
Luksemburg - ületasid kvoodi tar-
neid 2013/2014. Üldiselt jäi 4,6% 
kvoodist täitmata. EK prognoosib 
pärast kvoodi kadumist tootmise 
aastaseks kasvuks 0,5%. Prognoos 
tundub tagasihoidlik, kuna kasv 
jääks sellel juhul aeglasemaks prae-
gusest tegelikust tootmiskasvust. 
Eucolait prognoosib aastaseks kas-
vuks vähemalt 1%, kasv peaks ole-
ma kiirem kui praeguste kvoodi-
piirangute situatsioonis. Pärast 1. 

^
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aprilli 2015 peaks toodang kasva-
ma eelkõige „piimavöötmes”: Balti 
riikides, Poolas, Põhja-Saksamaal, 
Taanis, Hollandis, Belgias, Loode-
Prantsusmaal, Ühendkuningriigis 
ja Iirimaal. Piirkonnas on tublisti 
investeeritud nii tootmisse kui tööt-
lemisse. Julged kavad on Iirimaal 
(viie aasta kasvuprognoos 50%), 
Hollandil ja Taanil (eeldatav kasv 
20%).

Euroopa Komisjoni nägemuses 
peaks EL-is enim kasvama juus-
tu eksport (prognoos ei arvestata 
Venemaa embargoga), positiivse-
na nähakse vadakutoodete ekspor-
ti, Eucolait on optimistlik ka piima-
pulbrite ekspordi kasvu osas. Sel-
leks vajame hästi toimivat barjääri-
deta EL siseturgu (kohustusliku pä-
ritolu märgistuseta), turule orien-
teeritud põllumajanduspoliitikat 
(kriisiolukordades interventsiooni 
rakendamine, ilma tarneahela üle-
reguleerimiseta), ülevaatlikku turu-
infot (piimaturu monitooring). Ka 
kaubandusläbirääkimised on oluli-
ne osa ÜPP-st. Kokkulepped USA, 
Jaapani ja teistega aitavad EL piima-
sektorit. Et parandada pääsu turule, 
tuleb kõrvaldada tehnilised tõkked. 
Ei tohiks rakendada mingeid pro-

tektsionistlikke meetmeid nagu ko-
hustuslik märgistamine, Ühendku-
ningriigi „foorituled” jne. EK peaks 
sekkuma vaid kriisisituatsioonis. 
Muutustele turul peaksid reagee-
rima operaatorid (farmerid, ette-
võtted), mitte tegevvõim. Piimatu-
ru monitooring peaks andma tege-
vuseks selge signaali. Vabakauban-
dusläbirääkimised on ÜPP mää-
rav osa, millele järgnevad otsetoe-
tused, maaelu arengu meetmed ja 
kriisijuhtimine. Eucolait teeb aktiiv-
set tööd parema turulepääsu toeta-
miseks ning igasuguste piimatoo-
dete tariifide kaotamiseks. Hetkel 
on olulisemad läbirääkimised USA 
ja Jaapaniga. Vabakaubandusleping 
USA-ga muudaks mängureegleid ja 
tooks EL piimandusele määratut ka-
su. Eriti puudutab see juustu eks-
porti, kuid õige hinnastamise kor-
ral ka teisi tooteid. Kaubanduse su-
juvaks tagamiseks tuleb kõrvaldada 
tehnilised ja sanitaarbarjäärid. Siin 
on olnud palju probleeme Venemaa-
ga, kuid ka Hiina (taimeregistrisse 
kandmisega, veterinaar-sertifikaati-
dega, erinevate formularidega), Bra-
siilia, Indoneesia ja USA-ga.

Järeldused: Langev turg tingis 
ülepakkumise. Venemaa embar-

go võimendas ebastabiilsust ka teis-
tel importivatel turgudel. Praegu 
on Hiina turg mängust väljas. Tar-
ne kõrvalmõjuna eeldatakse mada-
lamat hinda. Aktiivne tootmine võt-
meregioonides kiirendas vaid ajuti-
selt nõudlust. Keskmises perspektii-
vis on väljavaated positiivsed. Maail-
maturul on määravaks tarned. Meil 
oleks vaja vähendada turul oleva pii-
ma kogust, kuid märke tootmise vä-
henemisest ei ole. Küsimus on, mil-
lal saavutab EL-i liikmesmaade pii-
ma hind taluvuse piiri ja kas tootjad 
vähendavad tootmist? Kas rakenda-
takse piimakvoodi trahve või kaa-
lub järgmise aasta parem stardipo-
sitsioon ja juba tehtud investeerin-
gud trahvid üle? Hiina elab endi-
selt esimeses poolaastas akumulee-
ritud laovarudel. Milliseks kujuneb 
Kagu-Aasia, Põhja-Aafrika ja Lähis-
Ida vajadus lähikuudel? Maailmatu-
ru nõudlus jätkab koos rahvastiku 
kasvu ja Aafrika ning Aasia urbani-
seerumisega kasvu. Praegune sei-
sukord teeb haiget, aga loodetavas-
ti ajutiselt! 

Vaata lisaks Jukka Likitalo 
ettekannet Piimafoorumil 2014: 
http://www.epkk.ee/8211 

Piima ja piimatoodete turgude 
väljavaated 2014-2024
Euroopa Komisjon tutvustas 5. det-
sembril Brüsselis toimunud konve-
rentsil põllumajandusturgude välja-
vaateid aastateks 2014-2024. 

Kuigi lühikeses perspektiivis on pii-
mahindadel surve langemiseks, siis 
pikemas perspektiivis on piimasek-
tori väljavaated eriti positiivsed, sest 
tarbimine maailmas kasvab. Piima-
tootmine kasvab nii EL-s kui teis-
tes maailma peamistes piimatoot-
mispiirkondades. Piima kokkuos-
tuhinnaks prognoositakse suhte-
liselt head taset 350 EUR/t juures. 
Seda toetab aeglaselt kasvav sisetu-
ru nõudlus, mis on turuks ligi 90% 
EL-s toodetud piimale.

Piima tootmismaht võib kasvada 
2014. aastaks 158 miljoni tonnini, 
mida on 12 miljonit tonni rohkem 

kui 2014. aastal. Siiski piirab EL 
tootmise kasvu piimatootmise suu-
renemine mujal maailmas, maa-
ilma impordikasvu tempo, kesk-
konnaalased piirangud ja piiratud 
nõudluse kasv siseturul.

Piima tootmine koondub üha 
rohkem madalama tootmiskuluga 
piirkondadesse, kuhu põllumehed 
ja tööstused on kõige rohkem inves-
teerinud.

Lisanduva piima arvelt kasvab 
kõige enam pulbrite ja juustu toot-
mine. Juustutootmise suurenemist 
(11 miljonit tonni aastal 2014) toe-
tab peamiselt siseturu tarbimise 
suurenemine. Pulbrid (lõssipulber, 
piimapulber, vadakupulber) on kõi-
ge lihtsam ja odavam võimalus pii-
ma transportimiseks, mistõttu on 
üle poole kaubeldavatest piimatoo-

detest just pulbrid. Lõssipulbri toot-
mine kasvab 2014. aastaks 1,6 mil-
joni tonnini, kasvu soodustab suure-
nev nõudlus maailmaturul. Täispii-
mapulbri tootmise ja ekspordi maht 
kasvab eeldatavasti samuti mõne-
võrra, samas kui vadakupulbri toot-
mine ja kaubandus kasvavad märki-
misväärselt. Piimatootmise ja lõssi-
pulbri tootmise kasv käib käsikäes 
või tootmise suurenemisega. Ena-
mus võist tarbitakse siseturul.

Tutvu põhjaliku prognoosiga 
piima-, liha- ja teraviljasektori kohta 
Euroopa Komisjoni kodulehel 
(inglise keeles): http://ec.europa.
eu/agriculture/markets-and-prices/
medium-term-outlook/index_
en.htm#about

http://www.epkk.ee/8211
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Teravilja ja õlikultuuride turu 
väljavaated 2014-2024

Lihaturu väljavaated 2014-2024

Euroopa Komisjon avaldas põlluma-
jandusturgude väljavaateid aasta-
teks 2014-2024. 

Põllukultuuride ülemaailmse nõud-
luse väljavaated on keskmises pers-
pektiivis kindlad ja hinnad püsivad 
stabiilsed, mis viib EL teravilja suu-
res mahus ekspordini. EL teravilja ja 
õlikultuuride sisetarbimise tase sõl-
tub söödavajadusest ja esimese põlv-
konna biokütuste tootmisest. Pakku-
mise poole peal oodatakse, et EL ha-
ritava maa hulk natukene väheneb 
(kooskõlas pikaajalise trendiga), toot-
mistase sõltub seetõttu natukene pa-
rematest saagikustest ja muutustest 
erinevate kultuuride aluses pinnas.

Biokütuste osas eeldatakse, et jät-
kuvalt liigutakse eesmärgi suunas, 
mille kohaselt peaks taastuvatest al-
likatest toodetud energia moodus-
tama 10% energiast, kuid biokütu-
sed moodustavad vaid 7% vedele-
ast transpordis kasutatavast kütusest 
aastaks 2020. Biokütuste tarbimis-
maht (eriti esimese põlvkonna) kas-

vab ilmselt vähem kiiresti kui vara-
semates prognoosides eeldatud, ku-
na viimastel aastatel on sektori areng 
tugeva poliitilise toe puudumise tõt-
tu aeglustunud.

Teraviljatoodang EL-s  jätkab aeg-
last kasvu ja saavutab 2024. aastaks 
317 miljoni tonni taseme. Tootmis-
kultuuride osas eeldatakse jätkuvat 
maisi ja nisu tootmise osakaalu suu-
renemist teiste teraviljaliikide arvel. 
Seda soodustab esimese viie aasta 
jooksul suurenev nõudlus loomasöö-
da järele ja mõningane etanooli toot-
mise suurenemine, kuid samuti soo-
dustavad seda ekspordi head välja-
vaated, eelkõige nisu osas. Kuigi EL 
põhiliste teraviljade varude tase 2013. 
ja 2014. aastal taastus, siis suurenev 
nõudlus hoiab varude suhte sisetar-
bimises prognoositaval perioodil ma-
dalamal tasemel viimase kümnendi 
keskmisest tasemest.

Teravilja hinnad võrreldes tänas-
te madalate tasemetega mõnevõrra 
kosuvad. Teravilja nominaalsed hin-
nad stabiliseeruvad 180 EUR/t ümb-

ruses, mis on kõrgem ajaloolisest 
keskmisest, kuid oluliselt madalam 
2010.-2012. aasta tipptasemest.

Vaadeldaval perioodil suureneb 
ka aeglaselt õlikultuuride tootmine 
32 miljoni tonnini. Kasvu piiravad 
agronoomilised põhjused ja stabiil-
ne nõudlus biodiisli järele. EL õlikul-
tuuride tootmises domineerivad rap-
si- ja päevalilleseemned, sams kui EL 
on sunnitud importima 22,4 miljo-
nit tonnni proteiinsöötasid, peami-
selt sojajahu loomakasvatussektori-
le. Sööda või purustatud seemnete 
import moodustab prognoosi koha-
selt 66% EL kogu proteiinsöödavaja-
dusest.

Taimse õli tarbimine jääb stabiil-
seks, toiduks kasutatava õli tarbimi-
ne eeloleval perioodil natuke väheneb.

Suhkru tootmiskvootide kaotami-
ne 2017. aastal toob kaasa EL suhk-
ruhinna languse, suhkru hind lähe-
neb maailmaturu hinnale. Vaatama-
ta hinnalangusele oodatakse suhkru 
tootmise 2% kasvu EL-s ja impordi 
vähenemist.

Euroopa Komisjon avaldas põlluma-
jandusturgude väljavaateid aasta-
teks 2014-2024. 

Arenguriikide kasvav rahvastik ja tu-
gev majanduskasv (kuigi aeglasem 
möödunud kümnendist arengurii-
kides) tähendab eeldatavasti suure-
nevat liha tarbimist globaalsel tase-
mel ja soodustab liha eksporti EL-st. 
EL lihatoodang suureneb prognoosi 
kohaselt 44,9 miljoni tonnini, kasvu 
veab peamiselt pidev linnulihatoot-
mise suurenemine.

Pärast kahte aastat järsku lan-
gust on oodata EL veiseliha toot-
mise taastumist 2014.-2015. aastal. 
Kasvu soodustab piimakarja suure-
nemine /ca 2/3 veiselihast tuleb pii-
makarjadest). Siiski on oodata, et 
seejärel veiseliha tootmine hakkab 
taas vähenema kooskõlas ajaloolise 
vähenemistrendiga. 2024. aastaks 

väheneb veiseliha tootmine prog-
noosi kohaselt 7,6 miljoni tonnini, 
mis on natukene alla 2014. aasta ta-
set.

Pärast mitmeaastast langustren-
di oodatakse lamba- ja kitseliha toot-
mise ja tarbimise taseme stabili-
seerumist praegusel tasemel, kuna 
lambaliha tootmise tasuvus on pa-
ranenud.

Pärast kolm aastat kestnud lan-
gust on oodata sealiha tootmise ko-
sumist 2015. aastal. Sealiha tootmi-
se osas oodatakse 2014. aastaks mi-
nimaalset kasvu 2% võrra võrrel-
des 2014. aastaga. Sealiha tarbimine 
EL siseturul aeglaselt väheneb, kuid 
ekspordi osas on oodata pidevat kas-
vu, mida toetab suurenev tarbimine 
maailmas ja EL sealihasektori hea 
konkurentsivõime.

Linnuliha osas oodatakse eelole-
va kümne aasta jooksul märkimis-

väärset 7% tootmise kasvu. Linnuli-
hal on mitmeid konkurentsieeliseid 
teiste lihadega võrreldes. Nendeks 
on linnuliha soodne hind, kasuta-
mismugavus, tervislik maine, ma-
dalamad tootmiskulud, lühem tööt-
lemisprotsess ja väiksemad inves-
teerimiskulud.

Liha vähenenud kättesaadavus, 
kõrgem liha hind ja kestev majan-
duslik allakäik on põhjustanud liha 
tarbimise. 2013. aasta liha tarbimise 
maht oli viimase 11 aasta madalaim 
(64,4 kg tarbijakaalus). Kuni 2016. 
aastani on oodata siiski liha tarbi-
mise taastumist, kuna turule on tu-
lemas suurem kogus liha, kuid pä-
rast seda hakkab tarbimine taas vä-
henema. Prognoositava perioodi lõ-
puks oodatakse liha tarbimismahu 
vähenemist alla 65 kg inimese koh-
ta, mis on sarnane 2012. aasta tase-
mele.
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MAHEPÕLLUMAJANDUS

Ettepanekud mahepõllumajanduse 
reeglite muutmiseks pälvivad kriitikat

3. detsembril Euroopa Parlamen-
dis toimunud mahepõllumajanduse 
teemalisel kuulamisel hoiatas Copa-
Cogeca, et Euroopa Komisjoni ette-
panekud mahetootmise ja –märgis-
tuse kohta seavad ohtu mahesekto-
ri arenguvõimalused ja senise kiire 
arengu.

Kuulamisel esinenud Copa-Cogeca 
mahepõllumajanduse töögrupi esi-
mees Edouard Rousseau rõhutas, 
et EL mahepõllumajanduse sektor 
on üks kiiremini arenevaid põllu-
majandusharusid pakkudes tööd 
225 000 põllumehele. Kuigi nõud-
lus mahetoodete järele on kiires-
ti kasvanud, siis mahepõllumajan-
dusele ülemineku tempo on põllu-
majandusettevõtete hulgas aeglus-
tunud.

„Selleks, et rahuldada nõudlust 
ja toetada mahetoodete turu aren-

gut, peaks ka tulevikus olema luba-
tud, et ettevõtted tegelevad samas 
üksuses nii mahe- kui tavatootmi-
sega. Vastasel juhul halveneks ette-
võtete võimalus tavatootmiselt ma-
hetootmisele üleminekuks või ma-
hetootmisega jätkamiseks,” ütles 
Rousseau.

Samuti peaks mahepõllumajan-
duses säilima võimalus kasutada ta-
vapõllumajandusest pärinevat see-
met ja istutusmaterjali. Nõue ta-
vaseemne kasutamise lõpetamiseks 
mahepõllumajanduses 31. detsemb-
rist 2021 piiraks turul kättesaada-
vate kultuuride valikut ja muudaks 
mõnede kultuuride kasvatamise 
mahepõllumajanduses võimatuks, 
sest mahepaljundusmaterjali pole 
turul piisavas koguses saada. Sellel 
oleks kokkuvõttes negatiivne mõju 
elurikkusele.

Tavaloomade kasutamise keela-
mine maheloomakasvatuses ras-
kendaks oluliselt geneetilise ma-
terjali kättesaadavust mahepõllu-
majandusettevõtetele ja halvendaks 
samuti maheloomakasvatuse jaoks 
olulist geneetilist mitmekesisust.

Copa-Cogeca usub ühtlasi, et säi-
litama peaks maheettevõtete iga-
aastase kontrollikohustuse. See ai-

taks hoida tootjate ja sertifitseeri-
misasutuse regulaarset kontakti, 
mis on oluline, et tootjad oleks pi-
devalt kursis kiiresti muutuvate ja 
komplekssete reeglitega.

Copa-Cogeca ei nõustu ka ko-
misjoni ettepanekutega, kuidas toi-
mub mahetoodete nõuetele vastavu-
se kontrollimine (toodete nõuetele 
mittevastavaks tunnistamine). Ta-
gatud pole harmoniseeritud kont-
rolli ja analüüsi praktikad, mille 
käigus analüüsitakse mahetoode-
te saastumist soovimatute ainetega. 
Samuti puudub vajalik kompensat-
sioonisüsteem.

Copa-Cogeca tervitab komisjoni 
ettepanekuid seoses kolmandatest 
riikidest pärit mahetoodete märgis-
tamisega, mis tagaksid võrdsemad 
konkurentsitingimused EL mahe-
toodangu ja kolmandatest riikidest 
pärit mahetoodete vahel. Oluline on 
tagada tarbijate usaldus kõikide EL 
mahelogo kandvate toodete suhtes 
sõltumata toote päritolust.

Copa-Cogeca nõudmisi toeta-
sid paljud Euroopa Parlamendi liik-
med. Komisjoni ettepanekuid on 
kritiseerinud  ka teised olulised hu-
vigrupid ja EL põllumajandusmi-
nistrid.


