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Piimatootmine
o Eesti on piimatoodetega isevarustav, kogutoodang  840 000 T 

ületab enam kui 2x sisemaise tarbimise.

o Piimatootmine on Agrone grupi põhitegevus, 70+% tuludest

o 9 farmikompleksi 3 maakonnas, sh 5 põhikarja piimafarmi

o Loomade koguarv 8 849 

o Piimatoodang 160 T päevas, 58 000 T  aastas eliitklassi piima  
=  ca 7% kogu Eesti tootmisest ja 20% Eesti siseriiklikust 
toorpiima tarbimisest. 

o Piimatootmise Jõudluskontrolli andmetel on Eesti TOP 20 
väljalüpsiga ettevõtte hulgas kõik 5 Agrone piimatootmise 
ettevõtet, lehma keskmise piima väljalüpsiga 37-41 kg päevas

o Ligi pool Agrone maakasutusest e. 6 800 ha on kasutuses 
rohumaadena piimaveiste sööda tootmiseks ja samal ajal seob 
see ka CO2 emissioone 

Peamised keskkonnamõjud:

- kliimamõjud (sisendite tootmine, loomade metaan)

- põhjavee kasutus

- mõju looduse liigirikkusele tulenevalt sööda tootmisest



Teravilja tootmine
o Agrone teiseks oluline tootegrupp, 20+% tuludest

o Teravilja toodetakse 4 peamises Agrone tootmisettevõtetes

o Kasvatame sõltuvalt hooajast 9-11 erinevat kultuuri, 
peamised kultuurid  on tali- ja suvinisu, suvioder ja raps 

o Maakasutus teravilja tootmiseks on  6 500 ha

o 2020.a. rekord saagid, kokku aidakaalus 31 164 tonni (ca 
2% Eesti kogutoodangust 1,63 miljonit tonni)

o Ligi 14 000 T kasutame enda loomade ja lindude söödaks, 
vabaturule müügiks läheb 16-17 000 tonni teravilja tooteid

o Igal tootmisüksusel on oma teravilja kuivatamis- ja 
ladustamisvõimsused

Peamised keskkonnamõjud:

- kliimamõjud (põllu emissioonid, sisendite tootmine, 
energia-kütus)

- mõju looduse liigirikkusele



Muna tootmine

o Agrone kolmandaks oluline tootegrupp, 7+% tuludest

o Munatootmine toimub Põlvamaal, Eesti Muna OÜ-s, kus 
munatootmise traditsioonid on üle 40 aasta 

o Kasvatame eri vanusegruppides ligi 140 000 kana, kelle 
munatoodang aastas on ligi 30 miljonit muna

o Kaubamärgid: Muna Liisa, Kodukoha, Hüva

o Toodame ligi 15% Eesti munatoodangust

Peamised keskkonnamõjud:

- kliimamõjud (sisendite tootmine, energia-kütus)

- mõju looduse liigirikkusele tulenevalt sööda tootmisest



Agrone 

kokkuvõtlikult
o Hoiame elu maal, pakume Pärnu, Valga ja Põlvamaal 

tööd enam kui 250 inimesele, väärtusahelas seotud 

ettevõtetega veelgi suuremale hulgale inimestele

o Kasutame heaperemehelikult ja säilitame viljakuse enam 

kui 13 000 ha väärtuslikul Eesti põllumaal

o Tagame olulise tootjana Eesti enda toidujulgeolekut:

- 20% siseriiklikust toorpiima tarbimisest

- 10% siseriiklikust kanamunade tarbimisest

- 3% siseriiklikust teraviljatoodete tarbimisest



Ringmajandus 
põllumajanduses

o Põllumajandustootmine on selgelt ressursi mahukas

o Põllumajandustoodetel on suur osa olelusringist 

otseselt seotud loodusressursside kasutamisega, 

ringmajanduse põhimõtete rakendamine väga 

oluline

o Peamised keskkonna mõjud on seotud

kliimamõjuga, põhjavee kasutusega  ning looduse

liigirikkusega

o Ringmajanduse võimalused on põllumajanduses 

igal sammul võimalikud, kõik sõltub olelusringi 

osaliste koostöötahtest



Ressursid 

o Maakasutus 13 000 ha

o Ehitised (12 farmikompleksi)

o Masinad (150+ tk) ja sõidukid (65 tk)

o Elektrienergia tarbimine 4 263 Mwh

o Fossiilsed kütused 1 300 T

o Põhjavee tarbimine 187 000 m3

o Seemned (taim ja loom) 

o Mineraalväetised 

o Taimekaitsevahendid

o Söödalisandid ja konservandid

o Ravimid

o Kaupade, toodangu pakkematerjalid

o Kontorites kasutatavad ressursid



Keskkonna bilanss
SISENDID Kogus VÄLJUNDID Kogus

Toormed Põhitooted

Loodusest võetud Lehma toorpiim

sh põhjavesi Teravili ja raps

sh maakasutus Kanamunad

Sisseostetud

Ostetud seemned Kõrvalsaadused

Ostetud väetised Loomad-linnud elule

Ostetud lisasöödad Loomad-linnud lihaks

Ostetud mineraalid Põhk

Ostetud taimekaitsevahendid Hein

Ostetud vet ravimid Orgaaniline väetis

Ostetud tarvikud

Energia Ümbertöödeldavad tahked

jäätmed

Elektrienergia

Gaas Ümbertöödeldavad vedelad

jäätmed

Erimärgistatud diislikütus

Veoteenused

Heited keskkonda

sh õhkuheide

Teised sisendid sh vetteheide

sh pinnasesse



Ringmajanduse võimalused

o Tootmise tüüp – segatootmine: teravili + piimatootmine + kanamunad

o Maakasutus – kõik mida mullast võtame ja mulda tagasi viime

o Vee kasutus – sadevee kasutus ja reovee puhastus

o Elektrienergia – taastuvenergia kasutus, päike + tuul

o Läga ja sõnniku käsitlus – biogaasi tootmine, sellest jääva digestiivi
viimine mulda 

o Läga - separeerimine ja kasutamine uuesti loomade allapanuks

o Ruumide kütmine - piima jääksoojusega või enda toodetud biogaasiga

o Piimatööstuse vadak – tagasi biogaasi tootmisse

o Reovesi – tagasi biogaasi tootmisse

o Riknenud toiduained (sh piim) – tagasi biogaasi tootmisesse

o Õlleraba – kasutame veiste toiduks 

o Fossiilsete kütused - kasutada enda toodetud biometaani

o Lubi – põldude lupjamine

o Segaolmejäätmed ja pakendid – sorteerimine, taaskasutamine

o Loomsed jäätmed – taaskasutamine biogaasi tootmises 

o Süsiniku sidumine – kauplemiseks või endale?




