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• Teraviljakasvatus
• 3 300 ha



OILSEEDS TRADE
PEAMISED TEGEVUSED

• Teravilja ja rapsi kokkuost ja müük

• Põllumajandustarvikute müük

• Teravilja / rapsi kuivatamise, 
sorteerimise ning hoiustamise 
teenus



2011 aasta

• 100% Eesti kapitalil põhinev 

• Käive 31 milj EUR   

• Töötajaid  OT  16 inimest

• Grupis kokku 50 inimest



2011 saavutused I
• Deutz-Fahr esindusõigus
• Konkurentsivõimelisima hulgi-

kaubandusettevõtte tiitel (üldkoht 4.)
– Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel

• Sauga elevaatori renoveerimine
– 1972 ehitatud 15 aastat tühjana seisnud

• 2011 aasta parim rukis kasvas 
meie põldudel

– Agronom (9ha) 7,1t/ha ; Matador (23ha) 7 t/ha



2011 saavutused II

• Lubaduste täitmine ehk......

–Ostuprogrammi juurutamine
– Andmevahetus, maksmine

–Logistikateenuse oluline 
parandamine

- Vilja ja tarvikute vedu



2011 probleemid ja lahendused

• Probleemid sorteerimise ja kuivatamisega 
(kaer; raps)

• Lahendus – Lisainvesteering Vahenurme• Lahendus – Lisainvesteering Vahenurme

•Sorteer
•Kuivati



Turuinfot

• PKK – Eesti põldurite sissetulek kasvas 46%
• Teravilja saak oli 771 900 tonni    +14% 

– 297 200 ha  (+8%)– 297 200 ha  (+8%)
– Nisu sellest 360 440 tonni  (128500 ha;   30a suurim)
– Oder 294 400 tonni (118100 ha    +13%)
– Rukis 30 900 tonni  (13 000 ha )

• Raps 143 600 tonni     (+10% ; viimase 20 rekord)
– 89 100 ha



Situatsioon aasta tagasi
• Venemaal külvati vili kõrbenud pinnasele
• Venemaal puuduvad vahendid väetise ostuks
• Ilmselt kestab Venemaal ekspordikeeld kuni 

saagi koristuse lõpuni
• Euroopas külvati seeme vette.• Euroopas külvati seeme vette.
• Need on meie poolt vaadatuna soodsad 

tegurid.
• Euroopas ületootmine odral umbes 7 milj tonni
• Eelmine aasta odra kogus maailmas vähenes 

20 milj. tonni 



RAPSi hinna ajalugu
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Turusituatsioon täna

• Euroopas ennustatakse väga häid saake
• Ukrainas hävinenud 30% taliviljast
• Viimaste päevade hinnatõus – jutt Vene 

ekspordi piirangutest (export väga suur)ekspordi piirangutest (export väga suur)
• Venemaa hetkel normaalne, 8% ülekülv
• Venemaal kardetakse Musta mere 

regioonis sama mis Ukrainas (hetkel?).
• Majandus??!
• Toiduainete hinnad tõusevad?!



Tulevane hooaeg

• Rapsi ja viljahinna fikseerimist (indikatsioon):
– Hinnad täna

• Taliraps 411 eur/tonn DAP sadam
• Söödanisu 170 eur/tonn FCA• Söödanisu 170 eur/tonn FCA
• Söödaoder 170 eur/tonn FCA

• Raps täna  -10 eur sadamasse
• Kiirmakse 7 päeva tarnest



Tulevane hooaeg

• Sustainable e. biomass 
enesedeklaratsioonid

• Soovitus – ärge müüge vilja/rapsi • Soovitus – ärge müüge vilja/rapsi 
tundmatule firmale!!!

– Agrimarket grupp juhtum
– Õnnestus raha kinni hoida arve arestimiseni 3-4 kuud (hulga 

tööd)
– Väga agressiivne võlanõue (krediidiinfo, kohus jne)



TÄNAN TÄHELEPANU EEST!

Meelis Fink

meelis.fink@oilseeds.ee

AS Oilseeds Trade

www.oilseeds.ee

KOHTUMISENI MAAMESSIL !


