Söödakulude majandusliku optimeerimise mudeli kasutusjuhend
(neljas versioon)
Söödakulude optimeerimise mudel on loodud Piimaklaster MTÜ tellimusel Eesti Maaülikooli
teadlaste poolt samanimelise projekti käigus. Mudelit ja selle juhendeid on uuendatud, seega valige
alati
viimane
versioon.
Täpsema
info
leiate
Piimaklastri
kodulehelt
https://piimaklaster.ee/soodakulude-opt- mudel/
Kui kasutades tekib küsimusi või vajate nõu, palun saatke kiri aadressil ants-hannes.viira@emu.ee.

Piimaklaster MTÜ tegevust toetab Eesti maaelu arengukava 2014–2020.
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Sissejuhatus
Söödakulude optimeerimise mudel aitab koostada piimalehmade söödaratsiooni, mis rahuldab
etteantud söötadega ja etteantud tingimusi arvestades piimalehma toitefaktorite vajaduse, tehes
seda nii, et söödaratsiooni maksumus oleks võimalikult väike.
Tegemist on lineaarse planeerimise mudeliga, mis on loodud MS Excelis ja kasutab Exceli
lisandmoodulit Solver.
Mudel koosneb viiest blokist:

Lehma andmed

Söödaratsiooni
tingimused

Söötade
andmed ja valik

Söödaratsiooni toitefaktorite
kontsentratsioonimäärad
laktatsiooniperioodi eri
etappidel ja erineva
päevatoodangu juures

Optimaalne
ratsioon

Söötade andmete ja valiku blokk
Söötade andmete ja valiku blokk asub töölehel ’Söödad’. Sellel töölehel saab sisestada ettevõttes
kasutusel olevate ja söödaratsiooni koostamiseks kaalumisel olevate söötade andmed.
Söödad on jaotatud järgmistesse kategooriatesse: Silo, Maisisilo, Hein, Põhk, Õlikoogid, Teraviljad,
Nisu, Mineraalid, Rasv, Lisasööt 1, Lisasööt 2. Oluline on jälgida, et iga sööt lisataks õige kategooria
alla, sest söödaratsiooni tingimused on seotud söötade kategooriatega.
Mudelisse on eelnevalt sisestatud peamiste söötade näidisandmed, mis põhinevad peamiselt varem
avaldatud ja Eestis levinud õppematerjalides toodud andmetele. Oluline on, et rohu- ja maisisilo
puhul kasutataks ettevõtte tegelikke söödaanalüüside tulemusi. Kui need andmed on teada, siis ka
teiste söötade puhul tuleb kasutada tegelikke toitefaktorite sisalduse andmeid, st söödaanalüüside
tulemusi.
Iga sööda puhul tuleb sisestada ka selle hind. Seejuures on oluline, et kasutataks kas reaalseid
turuhindu või siis ettevõttes toodetud söötade puhul nende kalkuleeritud omahinda. Kuna mudel
otsib soodsaimat võimalust lehma toitefaktorite vajaduse rahuldamiseks, siis söötade ebatäpseid
hindu kasutades ei ole tagatud, et saadud ratsioon on tegelikult soodsaim. Rohusöötade omahinna
kalkuleerimiseks on lisatud juhend ka käesoleva mudeli kasutusjuhendi lõppu ja selle osas soovitame
teha koostööd oma raamatupidajaga.
Lisaks maksumusele on oluline, et iga sööda kohta oleks sisestatud selle kuivaine sisaldus (KA, %),
metaboliseeruva energia sisaldus (ME, MJ/Kg KA), toorkiu sisaldus (Toorkiud, g/kg KA),
metaboliseeruva proteiini sisaldus (MP, g/kg KA), vatsa proteiinibilanss (VPG, g/kg KA), kaltsiumi
sisaldus (CA, g/kg KA), fosfori sisaldus (P, g/kg KA) ja (toor)proteiini sisaldus (g/kg KA). Nende
toitefaktoritega arvestab mudel optimaalse ratsiooni leidmisel. Lisaks arvutab mudel välja ratsiooni
tärklise ja suhkru sisalduse (Tärklis+suhkur, g/kg KA), happekiu (ADF, g/kg KA) ja neutraalkiu (NDF,
g/kg KA), toorrasva (TR, g/kg KA), naatriumi (g/kg KA), kaaliumi (g/kg KA), magneesiumi (Mg, g/kg KA)
sisalduse ning katiooni-aniooni bilansi (KAB, mekv). Samas, kui söötade andmestikus on tärklise ja
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suhkru, happe- ja neutraalkiu, toorrasva, naatriumi, kaaliumi, magneesiumi ning katiooni-aniooni
bilansi andmed lünklikud, siis ei ole ka nende toitefaktorite arvutatud sisaldus ratsioonis korrektne.
Veerus ’Valik’ tuleb valida need söödad, mida soovitakse söödaratsiooni koostamiseks kasutada.
Söödaratsiooni koostamiseks saab korraga kasutada kuni 23 erinevat sööta.
Ratsiooni kuivaine reguleerimiseks on võimalik ratsioonile lisada ka töötlemata joogivett. Selleks
tuleb töölehel ’Söödad’ märkida töötlemata joogivee rea ette linnuke. Töötlemata joogivee kogus
tuleb määrata käsitsi töölehel ’Optimaalne lahend’.

Lehma andmete blokk
Lehma andmete blokk asub töölehel ’Lehm ja ratsiooni tingimused’.
Selles blokis tuleb sisestada lehma kehamass. Sellesse lahtrisse saab sisestada arvu
Samuti tuleb valida piimatoodang päevas, mis saab olla vahemikus 20-60 kg. Päevatoodang on
mudelis esitatud 2-kg sammuga.
Laktatsiooniperioodi etapi/kinnisperioodi valiku lahtris tuleb teha valik nelja perioodi vahel:
-

0…30 päeva;
Laktatsiooni I pool (31…150 päeva);
Laktatsiooni II pool (151… päeva);
Kinnisperiood.
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Mudel määrab sööda päevase kuivaine tarbimise lehma kohta lähtudes piimatoodangust ning
laktatsiooniperioodi etapist.
Söömuse lahtrisse arvutatakse söömuse protsent. Kui söömuse protsent on suurem kui 4.1%, siis
värvub lahtri taust ja kiri selles punaseks. See ei takista mudeli tööd, küll aga annab märku sellest, et
sellise kehamassiga lehma jaoks ei ole leitud kuivaine koguse tarbimine jõukohane. Sellisel juhul on
otstarbekas kontrollida üle lehma kehamassi andmed. Soovitav on kasutada oma karja lehmade
kehamassi mõõtmise andmeid.
Kuna söömus on karjaspetsiifiline, siis võib tegelik kuivaine tarbimine erineda mudeli poolt pakutust.
Mudeli pakutud sööda kuivaine tarbimise kogust on mudeli kasutajal võimalik muuta lähtuvalt karja
tegelikest andmetest. Selleks tuleb sööda kuivaine tarbimise lahtrisse kirjutada soovitud kuivaine
kogus. Selleks, et uuesti leida või taastada mudeli pakutud kuivaine kogus tuleb muuta kas
piimatoodangut või laktatsiooniperioodi etappi.
Vastavalt piimatoodangule päevas ja laktatsiooniperioodi etapile/kinnisperioodile kasutab mudel
sobivaid
toitefaktorite
kontsentratsioonimäärasid,
mille
andmed
asuvad
töölehel
’Kontsentratsioonimäärad’. Neid ei ole soovitav ise muuta, kuid söötmisnõustajatel ja kogenud
söödaratsiooni koostajatel on siiski võimalik vajadusel sellel töölehel andmeid korrigeerida, et
kohandada mudeli kasutatavat andmestikku konkreetsele karjale sobivamaks.

Söödaratsiooni tingimuste blokk
Söödaratsiooni tingimuste blokk asub töölehel ’Lehm ja ratsiooni tingimused’.
Selles blokis on ette sisestatud vaikeväärtused, mis sobivad Eesti keskmise piimatoodanguga lehma
puhul. Samas on kõigis lahtrites võimalik väärtusi muuta vastavalt ettevõtte spetsiifikale. Samuti on
võimalik taastada vaikeväärtused, vajutades nupule ’Lähtesta söödaratsiooni tingimused’.
Kui söödaratsioonile ei taheta piiravaid või täpsustavaid tingimusi seada, siis on soovitav
maksimaalseid koguseid või osakaalusid määravatesse lahtritesse sisestada suur väärtus ja
minimaalseid koguseid või osakaalusid määravatesse lahtritesse sisestada väike väärtus.
Seatavad ja muudetavad on järgmised tingimused:
-

Maksimaalne söödetav rohu- ja maisisilo kogus ühes päevas kokku.
Minimaalne ja maksimaalne maisisilo osatähtsus kogu silokogusest. Kui selles osas tingimusi
mitte seada, siis minimaalne osatähtsus on 0% ja maksimaalne 100%. Kuna silo on varutud
terveks hooajaks, siis võib ettevõttes olla vajalik ja mõistlik sööta rohu- ja maisisilo teatud
proportsioonis. Näiteks: kui on varutud 10 000 tonni rohusilo ja 5000 tonni maisisilo, siis
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-

-

-

-

-

-

selleks, et mõlemat silo saaks hooaja lõpuni kasutada, on mõistlik kasutada ligikaudu sellist
proportsiooni, kus maisisilo osatähtsus silode kogu kogusest on umbes üks kolmandik. Selleks
puhuks võib seada näiteks tingimuse, et maisisilo minimaalne osatähtsus on 30% ja
maksimaalne osatähtsus 35%.
Kui ratsiooni koostamisel on vajalik korraga kahe või enama rohusilo söötmine, siis on
võimalik töölehel ’Söödad’ märkida vastavate rohusilode ette linnuke ning söödaratsiooni
tingimuste blokis määrata, kui suur peaks olema iga silo minimaalne osatähtsus ratsioonis.
Kahe rohusilo paralleelne söötmine võib olla vajalik näiteks selleks, et pikendada ratsiooni
kasutusperioodi. Kui tahta sööta võrdselt kaht rohusilo, siis tuleks söötade lehel märkida
linnuke nende kahe silo ette ja seada tingimus, et kummagi rohusilo osatähtsus peaks olema
vähemalt 50%. Kolme rohusilo võrdses koguses ratsioonis kasutamise puhul peaks neist
igaühe osatähtsus olema vähemalt 33% jne. Oluline on jälgida, et mudelile ei seataks
võimatuid tingimusi. Näiteks kui on valitud kolm rohusilo, siis ei ole võimalik, et igaüks neist
moodustab vähemalt 40% kogu rohusilo kogusest.
Võimalik on määrata maksimaalne heina ja põhu kogus söödaratsioonis. Kui näiteks heina ei
tehta ja ei kasutata, siis tuleks märkida koguseks 0. Samas, selleks, et otsida võimalusi
söödaratsiooni maksumuse minimeerimiseks, on kasulik mitte seada liiga piiravaid tingimusi.
Enamasti kaasneb iga täiendava piiranguga söödaratsiooni maksumuse suurenemine.
Määrata saab rapsikoogi ja -šroti maksimaalse koguse söödaratsioonis. Vaikimisi on selleks
määratud 5 kg, kuid osades karjades on kasutusel ka sellest väiksemad maksimumkogused.
Määrata saab maksimaalse teravilja, jahu ja õlikoogi koguse päevas. Vaikimisi on selleks 15
kg, kuid kõrgema toodangu puhul võib see olla liiga piirav ning mudel ei leia optimaalset
lahendit (ratsiooni), mis rahuldaks kõrge toodanguga lehma toitefaktorite vajaduse. Sellisel
juhul tuleks teravilja, jahu ja õlikoogi maksimumkogust suurendada.
Samuti saab määrata nisu maksimaalse osakaalu teraviljade (jahude) kogu kogusest.
Vaikimisi on piiratud ka odra maksimaalne osakaal. See on seatud 50% peale ja seda
kasutajad ise muuta ei saa. Odra maksimaalse osakaalu piirang on seatud seetõttu, et
ratsiooni lisataks rohkem kui ühe teravilja jahu.
Sarnaselt rohusiloga on võimalik lisada tingimus, et ratsiooni koostamisel on vajalik korraga
kahe või enama teravilja (jahu) söötmine. Selleks tuleb töölehel ’Söödad’ märkida vastavate
teraviljade ette linnuke ning söödaratsiooni tingimuste blokis määrata, kui suur peaks olema
iga teravilja minimaalne osatähtsus ratsioonis. Kahe teravilja paralleelne söötmine võib olla
vajalik näiteks seetõttu, et ettevõttes on kasvatatud kahte erinevat söödavilja, mida
soovitakse kasutada. Antud tingimuse toimimisloogika on samasugune kui rohusilode puhul.
Juhul kui ettevõte kasutab ratsioonis kaitstud rasva, siis on võimalik määrata selle
maksimaalne kogus lehma kohta päevas. Vaikimisi on see 0,2 kg.
Samuti on võimalik määrata maksimaalne mineraalainete ja lubjakivi kogus lehma kohta
päevas. Vaikimisi on need kogused vastavalt 0,2 kg ja 0,25 kg.
Võimalik on määrata ka kuni kaks lisasööta, mille puhul saab suunata nende minimaalset
kogust ratsioonis. Selliste söötade näidiseid töölehel ’Söödad’ ei ole. Need peab kasutaja ise
sisestama. Samuti tuleb määrata nende minimaalne kogus. Need söödad ja kogused võivad
lähtuda ettevõtte senistest ratsioonidest ja kogemustest.
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Söödaratsiooni toitefaktorite kontsentratsioonimäärade blokk
Söödaratsiooni toitefaktorite kontsentratsioonimäärade blokk asub töölehel ’Kontsentratsioonimäärad’. Selles blokis on andmed piimalehmade toitefaktorite vajaduse kohta 1 kg söödaratsiooni
KA-s laktatsiooniperioodi eri etappidel ning erineva päevatoodangu juures. Selles blokis olevaid
andmeid ei ole soovitav muuta, kuid söötmisnõustajad ja kogenud söödaratsioonide koostajad
saavad seda oma teadmistele ja kogemustele tuginedes vajadusel siiski teha.
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Kui piimalehma andmed ja söödaratsiooni tingimused on määratud ning söötade valik tehtud, siis on
aeg optimaalse söödaratsiooni koostamiseks. Selleks tuleb vajutada töölehel ’Lehm ja ratsiooni
tingimused’ asuvat nuppu ’Leia optimaalne ratsioon’.

Kui mudel on leidnud optimaalse ratsiooni, siis avaneb aken ’Solver Results’. Oluline on, et aknas
oleks kirjas „Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.“ (eesti
keeles: Solver leidis lahenduse. Kõik piirangud ja optimaalsuse tingimused on täidetud).
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Juhul kui Solver ei suutnud optimaalset ratsiooni leida, siis on aknas ’Solver Results’ punane
hüüumärk ja teade „Solver could not find a feasible solution.“ (eesti keeles: Solver ei suutnud leida
tingimusi rahuldavat lahendit). Selle põhjuseks on enamasti see, et valitud söötade seast ei leitud
kombinatsiooni, mis rahuldaks lehma toitefaktorite vajadust antud piimatoodangu juures ja antud
laktatsiooniperioodi etapil. Sellises olukorras optimaalse lahendi leidmiseks tuleks esmalt leevendada
söödaratsiooni tingimusi töölehel ’Lehm ja ratsiooni tingimused’. Näiteks suurendada lubatud
rapsikoogi ja -šroti kogust, suurendada silo maksimaalset kogust, suurendada maksimaalset teravilja,
jahu ja õlikoogi kogust, kaitstud rasva, mineraalainete või lubjakivi kogust. Nii on võimalik jõuda
optimaalse ratsioonini, mis täidab etteantud tingimused, kuid seejuures tuleks hoolikalt kontrollida,
kas saadud ratsiooni kontrollnäitajad on vastuvõetavad ja selline ratsioon lehmade jaoks söödav.

Optimaalne ratsioon
Optimaalne ratsioon kuvatakse samanimelisel töölehel. Nende söötade kogused, mille mudel valis
ratsiooni koostamiseks, on vasakpoolses tabelis punase taustaga. Parempoolne tabel on esitatud
samasugusel kujul kui söötmisteadlaste poolt aastate jooksul juurutatud ratsiooni koostamise Exceli
tabelis. Mõlema tabeli all on hulk kontrollnäitajaid, mille abil saab hinnata ratsiooni headust ja
söödavust. Parempoolses tabelis saab söötade koguseid ise käsitsi muuta, et ratsiooni täpsustada.
Muudetav on sööda kogus kuivaines. Samuti on seal võimalik taastada mudeli leitud söötade
koguseid vajutades nuppu ’Taasta optimaalsed kogused’.
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Optimaalse ratsiooni tabeli all on tabelid kontrollnäitajatega. Nendest tabelitest saab kontrollida
ratsiooni kogust ja maksumust ning samuti selle koostist iseloomustavaid näitajaid.
Parempoolse ratsiooni tabeli all olevas kontrollnäitajate veerus arvutatakse kontrollnäitajad
automaatselt ümber kui ratsiooni tabelis tehakse käsitsi muudatusi. Seega võimaldab
kontrollnäitajate tabel võrrelda mudeli leitud ja käsitsi muudetud ratsioonide maksumust ja koostist.

Tulemuste salvestamine
Töölehel ’Optimaalne ratsioon’ on nupp ’Saada tulemus perioodi töölehele’. Seda vajutades
saadetakse ratsioon valitud laktatsiooniperioodi etapi töölehele. Kuna töölehel ’Lehm ja ratsiooni
tingimused’ laktatsiooniperioodi etappi muutes ja uut optimaalset ratsiooni otsides kirjutatakse
töölehel ’Optimaalne ratsioon’ tulemus alati üle, siis on võimalik sobivad ratsioonid saata eraldi
töölehele, kus neid üle ei kirjutata.
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Exceli lisandmooduli Solver aktiveerimine
Koostatud Excel 2016 näitel.
Vali sakk „Fail“ ja see järel valik „Suvandid“.
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Avaneb suvandite leht, millelt vali „Lisandmoodulid“
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Seejärel avanenud akna alumises servas on käsurida „Halda: …“. „Halda“ aknasse vali Exceli
lisandmoodulid ja seejärel vajuta nuppu „Mine“.
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Seejärel avaneb Exceli lisandmoodulite aken, milles on toodud saadaolevate lisandmoodulite loetelu.
Tehke linnuke mooduli „Solver Add-in“ ette ja vajutage „OK“.

Seejärel ilmub sakil „Andmed“ olevatesse nuppude ja valikute nimekirja (paremasse serva) teema
„Analyze“ ja sinna Solveri nupp. Kui see nupp on ilmunud, siis on Solver Excelis kasutusvalmis.
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Rohusöötade omahinna arvutamine
Kuna söödakulude optimeerimise mudeli ülesanne on leida väikseimate kuludega ratsioon, mis
rahuldab piimalehma toitefaktorite vajadust, siis on oluline, et ratsiooni leidmiseks kasutatavate
söötade andmed, sh söötade hinnad, oleksid täpsed.
Ostusöötade puhul tuleb seega kasutada söötade ostuhinda. Omatoodetud söötade, eriti
rohusöötade puhul tuleks aga kasutada nende tootmisomahinda.
Rohusöötade tootmiskulude arvestuse ja omahinna kalkuleerimise põhimõtted baseeruvad projekti
„Tulemusmõõdikute süsteemi rakendamine teadlikuma otsustusprotsessi juurutamiseks ning
tootmise efektiivsuse tõstmiseks piimatootmisettevõtetes“ raames koostatud piima omahinna
kalkuleerimise ühtsel metoodikal1.
Taimekasvatuse tootmiskulude ja toodangu arvestust on vajalik pidada erinevate kulukohtade lõikes
selleks, et tagada toodangule omahinda kalkuleerides võimalikult täpne tulemus. Kulukohtade
loetelu kehtestab iga ettevõte vastavalt oma vajadusele. Kulukohad luuakse lähtudes konkreetse
ettevõtte kasvatatavate kultuuride, toodangu omahinna arvutamise, juhtimiseks vajaliku info
saamise, analüüsi jne vajadusest. Soovituslikud kulukohad on esitatud lisas 1.
Rohusöötade kasvatamise kululiikidena tuleks käsitleda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Seemned - ostetud ja omatoodetud
Väetised - mineraalväetised, omatoodetud ja ostetud läga, sõnnik
Silomaterjalid - kile, nöör, võrk, silokindlustuslisand
Elektrienergia
Kütus ja määrdeained
Masinate remont ja hooldus (remondimaterjalid, tagavaraosad, remonditeenused)
Ehitiste, rajatiste remont ja hooldus (hooned, silohoidlad, kuivati)
Masinate, ruumide rent ja kasutusrent
Väikevahendid
Muud materjalid
Transporditeenus
Erinevad ostuteenused (silo tegemise, lägaveo ja -laotamise teenus)
Muud teenused
Mitmesugused tegevuskulud – maarent, kindlustus, kantseleikulud, side, lähetuse, koolituse
kulud jms
15) Tööjõukulud (palgakulud, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, puhkusekohustus)
16) Põhivara kulum
Vahetult kulukohaga seotud kulud ehk otsekulud kantakse otse vastavale kulukohale. Need kulud,
mida ei ole võimalik kohe konkreetsele kultuurile/objektile kanda (nt traktorite kulud) ehk kaudsed
kulud kogutakse eraldi kulukohale (nt Masinad) ja jagatakse kasutades soovitatud kulukäiturit.
Kulukäitur on iga mõjur, sündmus, tegur, tegevus või muu faktor, mis põhjustab muutusi
kuluobjektis, protsessis, ressurssides ning nende kasutamises. Kulukäituriteks taimekasvatuses

1

Lainemäe, M., Rebane, M., Värnik, R., Kreegipuu, K., Remmik. A. Piima omahinna kalkuleerimise
ühtne metoodika (soovituslik).
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kaudsete kulude jagamisel on: hektar, tonn, tund, masintöötund, tonnkilomeeter, otsekulud,
tööjõukulud jne.
Rohusöötade omahindade arvutamine eeldab korrektset kulude arvestust. Järgnevalt on toodud
loetelu soovituslikest põhimõtetest rohusöötade kuluarvestuse korraldamiseks:
-

-

-

-

-

-

Tööjõukulude jaotamine. Tööjõukulude jaotamise eelduseks on ettevõttes korrektse
tööajaarvestuse pidamine erinevate kulukohtade lõikes. Tööjõukulud jaotatakse erinevate
kulukohtade vahel vastavalt tegelikult töötatud ajale. Spetsialistide tööjõukulud kogutakse
taimekasvatuse üldkulude kulukohale. Puhkusekohustus jaotatakse aasta lõpus kulukohtade
vahel vastavalt tegelikult töötatud ajale.
Kütusekulu jaotamine. Taimekasvatuses kulutatud mootorikütus kantakse võimalusel kuluks
otse vastavale kulukohale (nt silokombaini kütus → silo tegemise kulu). Mitut kultuuri
teenindavate masinate poolt kulutatud kütus jagatakse erinevate kulukohtade vahel vastavalt
tehtud masintöötundidele.
Masinate kulude jaotamine. Masinatega seotud kulude õiglase jaotamise eelduseks on
arvestuse pidamine tehtud masintöötundide üle. Kõikide nende traktorite, põllutöömasinate ja
-riistade, mis teenindavad ainult ühte kultuuri (nt silokombain), kulud kantakse otse vastavale
kulukohale. Ülejäänud masinate kulud kogutakse eraldi kulukohale (nt Masinate kulud) ja
jagatakse aasta lõpus erinevate kulukohtade vahel vastavalt tehtud masintöötundidele.
Abitootmiste
kulude
arvestus
ja
jaotamine.
Abitootmisena
kajastatakse
põllumajandusevõtetes remonditöökoja, veoautotranspordi, kuivati, masinate, veski,
lägahoidlate jms tegevust. Eelpoolnimetatud kulukohtade iseärasuseks on, et põhitootmiseta
ei ole neil iseseisvat tähtsust. Abitootmise eesmärk on teenindada põhitootmist. Abitootmiste
teenused ja toodang kasutatakse ära põhitootmise poolt ning vähesel määral realiseeritakse
ettevõttest väljapoole. Abitootmise kulusid on soovitav arvestada raamatupidamises
erinevatel kulukohtadel. Kogutud andmete alusel selgitatakse välja abitootmise poolt tehtud
teenuste (kuivatusteenus) , tööde (veoautotransport, traktoritööd) ja toodangu (jahu, läga)
omahind. Taimekasvatusega seotud abitootmise kulud jagatakse erinevate kulukohtade vahel
vastavalt tehtud teenuste, tööde ja toodangu mahtudele. Soovituslikud kulukäiturid on
siinkohal: inimtöötund (remonditöökoda), tonnkilomeeter (autotransport), masintöötund
(traktorid, masinad) ja tonn (kuivati).
Järgmise aasta saagiks tehtud kulude arvestus. Põllumajandusettevõtetes tehakse kulusid,
mida ei saa arvestada aruandeaasta toodangu omahinda, sest need on tehtud järgmiste
aastate toodangu saamiseks. Järgmiste aastate saagiks tehtud kulutusi arvestatakse eraldi
kulukohtadel (talivili, rohumaade rajamine, sügistööd jne) ja aruandeaasta lõpus kajastatakse
need bilansis lõpetamata toodanguna (sügistööd) või bioloogiline varana (talivili, rohumaade
rajamine). Pikaajaliste rohumaade rajamiseks tehtud kulud kogutakse aasta jooksul eraldi
kulukohale ja aasta lõpus võetakse rajatud rohumaa soetusmaksumuses bilansis arvele
bioloogilise varana. Pikaajaliste rohumaade rajamise arvestust peetakse rajamisaastate viisi.
Vastavalt kasutamise ajale (3 a) arvestatakse kulumit, mille võrra vähendatakse rajatud
rohumaa väärtust. Rohumaade kulum kantakse aruandeaasta silo tegemise kulukohale.
Taimekasvatuse tootmise üldkulude jaotamine. Taimekasvatuse tootmise üldkulude
kulukohale kogutakse aasta jooksul taimekasvatuse tootmise juhtimisega seotud kulud. Need
on taimekasvatusspetsialistide tööjõukulud, sõidutranspordiga seotud kulud, kulud
töötervishoiule, tööriietusele, väikevahenditele, üldotstarbeliste põhivahendite ülalpidamisele,
kindlustusmaksed, lähetuskulud jms. Aasta lõpus jagatakse taimekasvatuse tootmise üldkulud
aruandeaastal saaki andvate kultuuride vahel vastavalt külvipinnale (ha). Taimekasvatuse
tootmise üldkulusid ei jaotata järgmiste aastate saagiks tehtud kuludele (rohumaade rajamine,
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-
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talivilja külvid, sügistööd jms) ning taimekasvatusega seotud abitootmise kulukohtadele
(remonditöökoja kulud, veoautotranspordi kulud, masinate kulud, kuivati kulud jms).
Ettevõtte üldkulude jaotamine. Ettevõtte üldkulud on seotud kogu ettevõtte juhtimise ja
tootmise korraldamisega. Nendeks on ettevõtte juhi, raamatupidaja jne tööjõukulud,
kantseleikulud, side- ja pangateenuste kulud, muud administratiivkulud, sõidutranspordi
ülalpidamiskulud, lähetuskulud, viivised, trahvid jne. Ettevõtte üldkulud jaotatakse aasta lõpus
põhitootmise kulukohtade vahel proportsionaalselt põhikuludesse kantud tööjõukulude
summaga. Abitootmise ja järgmise aasta saagiks tehtud kulude kulukohtadele ettevõtte
üldkulusid ei jaotata.
Taimekasvatustoodangu omahinna kalkuleerimine. Aruandeaasta lõpus, kui kõik
taimekasvatussaaduste tootmisega seotud kulud on kirjendatud, kalkuleeritakse
taimekasvatustoodangu omahind. Selleks jaotatakse kõigepealt erinevate kulukohtade vahel
abitootmisega seotud kulud (remonditöökoja kulud, autotranspordi ja masinatega seotud
kulud, kuivati kulud jms) ning taimekasvatuse tootmise üldkulud ja ettevõtte üldkulud.
Järgmise aasta saagiks tehtud kulutused kajastatakse bilansis bioloogilise vara või lõpetamata
toodanguna. Peale abitootmise kulude, taimekasvatuse tootmise üldkulude ja ettevõtte
üldkulude jaotamist ning järgmiseks aastaks tehtud kulude bilansis kajastamist kalkuleeritakse
taimekasvatustoodangu omahind. Konkreetse kuluobjekti toodangu omahinna arvutamiseks
jagatakse tehtud kulutuste summa saadud toodangu kogusega. Taimekasvatustoodangu
tegelikku omahinda kasutatakse omatoodetud söötade maksumuse hindamisel.
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Lisa 1. Kulukohad (soovituslik)
Põhitootmisega seotud kulukohad
-

-

-

-

Silo tegemise kulud (rohusilo, vajadusel eraldi kulukoht maisisilole) – kõik silo tegemisega,
kogumisega ja hoidmisega seotud kulud (silohoidlate kulum, silotegemisega seotud
tööjõukulud, kütus, masinate kulu vastavalt masintöötundidele, silotehnika kulum,
remondikulud, pikaajaliste rohumaade kulum, silomaterjalid – kile, silokindlustuslisand, silo
tegemise teenus jne).
Heina (kuiva) tegemise kulud – kõik heina tegemisega, kogumisega ja hoidmisega seotud
kulud (hoidlate kulum, heina tegemisega seotud tööjõukulud, kütus, masinate kulu vastavalt
masintöötundidele, nöör, võrk, rohumaade kulum jne).
Karjamaade hooldus (vajadusel lisaks haljassööt) – kõik karjamaade hooldamisega seotud
kulud (väetamine, hooldus, tööjõukulud, kütus, masinate kulu vastavalt masintöötundidele,
karjaaedade kulum, remont jne).
Rohumaade rajamise kulud – kõik uue rohumaa rajamisega seotud kulud (seemned, väetised,
tööjõukulud, masinate kulud jne). Rohumaade hooldamisega seotud kulud (väetamine jms)
kantakse jooksvalt toodangu kasutamisele vastavale kulukohale.

Abitootmise kulukohad
-

Remonditöökoja kulud – kõik remonditöökoja ülalpidamisega seotud kulud (hoone kulum,
remondikulud, elekter, kütmise kulud, tööjõukulud, materjalide kulud jne).
Veoautotranspordi kulud (vajadusel autod eraldi) – kõik veoautode ülalpidamiskulud
(remondimaterjalid ja varuosad, hooldus ja remont, põhivara kulum jne).
Masinate kulud (traktorid ja põllutööriistad vajadusel masinad eraldi) – kõik traktorite,
põllutöömasinate ja –riistade ülalpidamiskulud (põhivara kulum, remondimaterjalid ja
varuosad, hooldus ja remont jne).

Üldkulude kulukohad
-

-

Taimekasvatuse tootmise üldkulud – kõik taimekasvatuse tootmise juhtimisega seotud kulud
(taimekasvatusspetsialistide tööjõukulud, sõidutranspordiga seotud kulud, kulud
töötervishoiule, tööriietusele, väikevahenditele, üldotstarbeliste põhivahendite ülalpidamisele,
kindlustusmaksed jne).
Ettevõtte üldkulud – kõik kogu ettevõtte juhtimise ja tootmise korraldamisega seotud kulud
(ettevõtte juhi, raamatupidaja jt tööjõukulud, kantseleikulud, side- ja pangateenuste kulud,
muud administratiivkulud, sõidutranspordi ülalpidamiskulud, lähetuskulud, viivised, trahvid
jne).
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