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• Kasvuperiood 2015 

• Nisusaak riigiti 

• Kvaliteet 

• Ekspordid 

• Vene vili läbi Läänemere 

 

Overview 



2015 kasvuperioodi ülevaade 

• Väga soodne talv – pehmed ilmastikuolud 

nov – apr. 

• Talvekahjud puudusid 

• Jahe mai, juuni, juuli, kuum august & 

september. 

• 95% normaalsetest sademetest 

kasvuperioodil 

Sademed 2015 



Nisusaak Läänemeres 



Ekspordikogused Läänemeres 



Nisusaak Soomes 

• Väga hilise külvi ning 

koristuse tõttu langes 

nisusaak soomes 1.05 mln 

tonnilt 0.75 mln tonnile  

 

• Nisukoristus lõppes alles 

oktoobri keskpaigas 

 

• Eksporditav ülejääk 250 

tuhat tonni 

 

• Sihtturg Hispaania 



Nisusaak Rootsis 

• Soodne koristusperiood 

nagu Baltikumiski 

 

• Nisusaak oli 3.5 mln tn ja 

eksporditav kogus 1.2 mln 

tn 

 

• Proteiinid 10% tavalise 

11% asemel 

 

• Talvinisu pindala on 10% 

magalam eelisest aastast 



Nisusaak Taanis 

• Taanis nisusaak oli 4.9 mln tn mis 

jättis ülejäägiks 1.3 mln tn 

 

• Kvaliteedi jagunemine:  

• 80% - <9% protein 

• 10% - min 9% protein 

• 10% - min 9,5+% protein 

 

  

 

 

 



Nisusaak Poolas 

• Poola nisusaak langes 12.3 mln 

tonnilt 11.3 mln tonnile 

  

• Eksporditav kogus: 3.5 mln tn 

 

• Paremuselt 2 saak ajaloos 

 

• Kvaliteet:  

• 50% - 12,5% protein 

• 20% - 11,5% protein 

• 30% - 14,0% protein 

 

 



Nisusaak Saksamaal 

• Nagu ka Poolas, oli Saksamaal kõigi 

aegade paremuselt teine saak.  

 

• Eksporditav kogus 5.5 mln tn 

(piisavalt nõudlust)? 

 

• Proteiin 0.5% madalam kui eelmisel 

aastal 

 

• Kvaliteet: 

• 10% - <12,0% protein 

• 70% - 12,0% – 13,0% protein 

• 20% - 13,0+% protein 

 

 



Nisusaak - Baltikum 

• Tänu madalatele proteiinidele läks suur osa 

Baltikumi nisust Põhja-Aafrikasse 

konkureerides Prantsuse nisuga. 

• Baltikumi nisusaak ulatus 6.8 mln 

tonnini millest eksporditav kogus on 

üle 5 mln tonni 

• Baltikumis oli väga soodne 

kasvuperiood, piisavalt sademeid mai 

– juuni ning kuiv ja kuum august. 

• Tänu väga kõrgele saagikusele oli 

proteiinitase ca 1% madalam 

tavalisest. 

• Kvaliteedi jagunemine: 

• 25% - <12,0%  

• 60% - 12.0% – 14.0% 

• 15% - 14.0%+ 

 



Kokkuvõte 

• Läänemereriigid koristasid uue rekordilise nisusaagi – 55 mln tn 

• Sellest kogusest 19.5 mln tn on ekspordi jaoks. 

• 12.5% nisu ülejääk läänemeres on 9 mln tn – kas sellele on piisavalt 

nõudlust? 

• Põllumeeste ladudes sõltuvalt riigist ikka 15% – 60% saagist 

• Farmid konsolideeruvad, tehnoloogia paraneb, külvipind kasvab – 

saagi(kuse) trend on ikka veel positiivne 

• Nisusaak Eestis kasvab edasi 

 



Thank you 


