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Jaagumäe ajalugu
2

● Asukoht Navi küla, Võru vald, Võrumaa

● Tegevusvaldkonnad köögivili, teravili, seakasvatus ja väikepoed

● 1990 aastal alustas ettevõtlusega Mart Timmi nimega Mart Timmi FIE 

● 1994 esimene pood Võru linna

● 2001 Jaagumäe esimene “lääne” traktor

● 2007 - 2009 hüppeline edasiliikumine põllumajanduses

● 2012 valmis pood-söögisaal Võrumaa Toidukeskus

● 2017 nime muutus, Jaagumäe OÜ



Jaagumäe struktuur
Jaagumäe OÜ, registreeritud 2017, töötajaid 85

tegevusvaldkonnad: 

• põlluharimine 1725 ha 

• köögi- ja teraviljakasvatus

• seakasvatus

• köögivilja töötlemine

• tapamaja

Jaagumäe Kaubanduse OÜ, registreeritud 2001, töötajaid 108

tegevusvaldkonnad: 

• jaekaubandus 

• hulgimüük 

• cateringi teenused 

• kolm toidukeskust 

• kolm poodi
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Jaagumäe OÜ
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Põlduba Kontu kirjeldus

● Varajane sort

● Kasvuperiood 110 päeva (141 päeva)

● Soovituslik suurema reavahega külvata (250 mm)

● Taimede kõrgus 90 - 130 cm (180 cm)

● Väike seeme, 1000 tera mass 330 - 350 g (300)

● Külvinorm 50 - 60 id.tera/m² (55 id.tera/m² )

● Proteiin kõrge 28 - 32% (25)

● Peale koristus sobib talinisu peale külvata

● Sobib nii tava kui ka mahe kasvatusse
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Põlduba Kontu 2017

● Laura 25 ha ja Kontu 30 ha (miks Kontu rohkem?)

● Eelvili suvioder

● Sügiskünd

● Külvi norm 55 id.tera/m², 200 kg/ha (mõistlik 40-45 id.tera/m²)

● 1000 tera mass 292 g

● Väetiseks NPK 6-18-34+2S 200 kg/ha (5-10-20+4S+7MgO 

250 kg/ha)

● Külvi kuupäev 7. mai, külvi sügavus 6 cm (10. – 20. aprill)

● Peale külvi rullitud (ei pea)
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Põlduba Kontu 2017 taimekaitse

● Fenix 1,2 l/ha + märgaja (Bona Superb 0,07 l/ha) 13. mai.

(3 l/ha lubatud aga 1 nädal enne oa tärkamist) 

Tõrjub lühiealised kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud.

● Prosaro 0,8 l/ha (1 l/ha lubatud) + leheväetis (Ekolist Micro U 2l/ha või Diamin

Power 1l/ha) + märgaja (Bona Superb 0,07l/ha) 18. juuni (enne õitsemist).

● Propulse 0,6 l/ha (1 l/ha lubatud) + leheväetis (MgSulf 3 kg/ha + K-Leaf 3 kg/ha) + 

märgaja (Bona Superb 0,07 l/ha) 26. juuli (peale õitsemist).

Teine ring fungisiid on seemnekasvatuse tõttu kuna šokolaadilaiksust ja 

laikpõletik kandub edasi ka seemnetega.

● Paagiseguse lisades MgSulfaat 3kg/ha, K-LEAF 2 kg/ha või Diamin Powerit 1 l/ha

(kontsentreeritud aminohapete kompleks) aitab taimel stressist 

paremini välja tulla.

● Fungitsiid on tähtis kuna šokolaadilaiksus ja laikpõletik võib saagi hävitata. 
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Šokolaadilaiksus
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Laikpõletik



Põlduba Kontu 2017 koristus

● Külvi pind kokku 30 ha viiel põllul

● 2 nädalat enne koristust kasutata desikant Diqua 2 l/ha

● Koristus kombainiga NewHolland CX8080

● Koristusvõimsus 2,8 - 3,1 ha tunnis (suurematel põldudel 

rohkem)

● Koristus kuupäevad 25. - 26. september

● Punkris 3860 kg/ha

● Kuivkaalus 3470 kg/ha

● Peale koristust tüükultivaator ning talinisu Kena külvamine  

1.oktoober
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Väetamine

● Väetamine on väiksem võrreldes teraviljadega ja liigne lämmastik 

kasvatab suuremad varred, mille tõttu võib saak langeda ja 

mügarbakterite töö olla häiritud

● Sobib ka mahekasvatusse lisaelemente lisamata

● Oilseeds-i poolt pakutav kompleks väetis NPK 5-10-20+4S+7Mg,

lisaks korraliku NPK-le, on suur kogust magneesiumit. 

● Mg on oa kasvuks väga vajalik, eriti happelistel muldadel, kus 

taim seda omastata ei suuda.

● Aeglase algarengu tõttu on lämmastik stardiks siiski vajalik, kuid 

pigem võib kasutada tavalist suurema väävlisisaldusega 

suviviljade NPK väetist. Hästi sobivad ka nn sügisväetised.
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Taimekaitsest
● EL riikide näide tõestab, et fungitsiidide toimeained, nagu 

näiteks tebukonasool, sobivad põldoa haiguste tõrjeks 

ideaalselt. Meil Eestis on ta kahjuks registreeritud pole, kuna 

uba on meie riigis „uus kultuur“. Nende kasutamisel ei ilmne 

taimedel stressi ega kasvuhäireid, küll aga pikeneb natukene 

eluiga.

● Igasugune fungitsiidi liigkasutamine viib proteiin alla.

● Šokolaadilaiksust ja laikpõletikku tõrjuvad toimeained 

protiokonasool ja tebukonasool koos.

● Prosaro pritsitakse haigustunnuste ilmumisel oa ja herne 

kasvufaasis, õiepungade moodustumisest kuni õitsemise lõpuni.
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Kokkuvõtteks

Kas uba tasub kasvatata?

Kas toob tulu või ainult kulu?

Väetise vajadus?

Taimekaitse vajadus?

15



Tänan kuulamast!
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