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Saateks.
Talumajandusnõuande Büroo oma lühikese tegevuse ajal ei ole saanud
veel avaldada trükitud aruannet. Osalt selle tõttu ei ole jaoskondliku agronoomilise töö laad ja sisu ning sihid, mida see taotleb, laiemalt mitte veel küllalt
tuttavad. Oli kavatsus selle töö ülevaatega esineda hiljem, kui see kõigis osa
des juba täielikult välja kujunenud. Kuid Büroo likvideerimine ei luba aru
annet enam edasi lükata. Agronoomilist nõuannet hakkab korraldama ja juh
tima uus asutis — Põllutöökoda. On loomulik, et uute inimeste tööle asumisega
seisab neil ees küsimus, kuidas seda tööd paremini teha. Uut on alati maailmas
vähe. Teatud mõte areneb ja omandab kuju vastavalt oludele. Mõtte arendajal
peab teada olema senine mõtte käik ja koht, kus see katkenud. Sellepärast sei
sab uus asutis ka küsimuse ees, mis on seni tehtud, mis on hästi tehtud, ja mis
puudulikult, et valida võimalikult õigemat teed töö jätkamiseks.
Nii kujuneb käesoleva väljaande sihiks mitte niipalju vormiline ja arvu
line aruandmine sellest, kui palju on kulutatud ja tööd tehtud, vaid rohkem see,
kuidas on jaos kondliku agronoom il ise töö mõte arenenud,
millistele alustele r aj atud, millised astmed läbi tehtud,
miili s e d paremused ja vead töö k or r ald ami s e s ja tehni
kas tunnustamist leidnud ja milline töömetoodika oman
datud kogemuste põhjal v õ iks olla kõige sobiv am. Arvud
ja faktid jäävad ainult illustratsiooniks. On loomulik, et sellases aruandes val
dav tähtsus jääb sõnalisele osale ning nende faktide, arvude ja materjalide
toomisele, mis omavad kestvama tähtsuse agronoomilise töö edasiviimisel.
Kaaluvam osa sellest kogutööst on pühendatud põllumajanduslikule raioonimisele. See töö oli Bürool käsil viimasel tegevuse aastal. Kuna Bürool puu
dusid võimalused vastavat eritööjõudu ametis pidada Büroo likvideerimiseni,
siis ei saa. seda tööd siin esitada ka lõplikult viimistletud kujul; ka nõuab raioonimine edaspidi kohapäälseid korrektiive.
Lõplikult viimistletuiks ei saa pidada muidugi ka teisi siin esinevaid
töid, sest Büroo tegevus katkeb ajal, kus jaoskondlik töö alles väljakujunemisel
ning osa kavatsusi alles pooleldi ellu viimata, osa materjale pooleli läbi tööta
mata. Kuid ka sellastena tohiks neil olla väärtus töö jätkamisel.
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T. N. Büroo töö juhtimisel ja korraldamisel on seisnud ees kaks suuremat
põhjapanevat küsimust: jaoskondliku töö elluviimine oludekohasena ja elujõu
lisena ning teiseks agronoomilise nõuande sisu kohandamine üldmajanduse de
pressiooni ja kriisi olukordadele.

See, et agronoomilise nõuandetöö rajamine uuele põhimõttele sattus ühte
raske depressiooni algusega põllumajanduses, oli muidugi sellele tööle rasku
seks, kuid ometegi oli see ühtesattumine ühes ka otstarbekohane. Uue põhimõtte
kerkimise sügavamaks põhjuseks pidid olema just ilmnenud raskused põlluma
janduses, millede pehmendamiseks kõigist agronoomilise töö vormidest just
j aoskondlik töö on kõige ratsionaalsem: see nõuab agronoomilt kohapäälsete olukordade konkreetsemat tundmist, taluniku ja kohalikkude organisatsioo
nide isetegevuse kasutamist ning töötajalt suurt vastutustunnet oma töö ja soo
vituste eest. On palju vaieldud ja tolmu tehtud T. N. Büroo ümber. Kuid õieti
ei ole uue korralduse juures oluline mitte niivõrd Büroo kui jaoskondliku töö
põhimõte. Kas jaoskondlik agronoomia suudab talupidamise tasuvust tõstes põl
lumajandust aidata paremini kui mõni teine töövormi, ja kuidas see töö peab kor
raldatud olema, — selles on küsimus. Vastuse sellele peab andma nüüd Põllutöökoda.
Põllumajanduse järsult halvenenud seisukord ühes jaoskondliku töö uud
susega ja mõnesuguste kõrvalistlaadi raskustega ei võimaldanud Büroo poolt
algatatud tööd mitte kõigis osades lõpule viia. Mitte kõigis jaoskondades ei ole
töö veel täielikult selle ilme omandanud, mida jaoskondliku töö mõiste nõuab;
mitte kõik algatused ei ole lõplikult täide viidud; mitte kõik ilmnenud puudused
töös ei ole veel kõrvaldatud. Viimistlemiseks oleks kulunud, veel aega. Nüüd jääb
see viimistlemine ja töö edasiviimine, loodetavasti juba lahedamates ja rahuli
kumates oludes, Põllutöökoja teha.
*
#
*
Seda Büroo tegevuse lõpusõna avalikkuse ette saates kasutan juhust tänu
ütlemiseks T. N. Büroo täiskogule ja juhatusele minule töö juhtimise alal aval
datud usalduse eest ning kõigile kaastöölistele maal ja keskkohas Büroo ja enda
nimel — tänu rasketes tingimustes tehtud töö, nähtud vaeva ja närvipingutu.se
eest,
K. LIIDEMAN,
Detsember, 1931.
T. N. Büroo juhataja.
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Taluma jandusnõuande
Büroo
asutati
1929. aasta kevadel, et kindlamal alusel jät
kata Agronoomilise Büroo poolt eelmisel aas
tal alustatud jaoskondlikku agronoomilisi
nõuandetööd. Töötanud VA aastat annab
T. N. Büroo agronoomilise nõuande juhtimise
üle märksa laialisemate ülesannetega Põllutöökojale.
Kuigi veel mitte lõpule viidud, on siiski
T. N. Büroo ajal jaoskondliku agronoomilise
töö mõte arenenud, on mõndagi saavutatud,
on omandatud kogemusi, on rajatud algatusi,
on valmis töötatud materjale, mis töö jätka
misel tähelepanu peaksid väärima. Käesole
vad leheküljed tahavadki edasi anda selle lü
hiajalise tegevuse kestel kujunenud jaoskond
liku töö korralduse ja metoodika kogemusi
ning õpetusi, illustreerides neid mõnede fak
tidega ja näidetega T. N. Büroo tegevusest.
Sellega täidaksid need ka teatud mõõdul T.
N. Büroo tegevuse aruande aset.
Agronoomilise
nõuande
..,
ülesandeks on põllumehe
konsulteerimine, õpetamine ja aitamine talu
pidamise arendamisel ajakohaselt ratsionaal
semaks ja tasuvamaks. Selles sihis töötami
seks on mitmesuguseid võimalusi. Agronoo
milise töö korralduse ja juhtimise ülesanne
seisab nendest — niihästi korrastuslikkude
kui ka metoodiliste võimaluste hulgast — sel
laste valikus, mis meie oludes tõhusamad
oleksid.
Agronoomilise nõuandetöö korraldus on
mõeldav ja senini teostatud peamiselt kahel
põhimõttelt lahkumineval kujul: rändavate
erinõuandjate ja jaoskondliku agronoomilise
võrgu kujul.
Agronoomiline töö on nooremaid ühiskond
liku vaimlise töö alasid. Sellepärast ei oh:
selle traditsioonid ja kuju veel niivõrd välja
arenenud, — ega see ka ühiskonnas veel sel
last tunnustust võitnud, — kui muud vaim
lise töö alad (arsti-, pedagoogi-, juristi-, hin
gekarjase j. t.). Õieti on agronoomiline nõu
andetöö alles käesoleva sajandi kujundada
olnud. Siiski on ka siin juba kujunemas tea
tud vormid ja otstarbekohasuse mõõdud. Jäl
itäad-instruktor
ja jaoskonna
agronoom.

gides agronoomilisi nõuandetööd, kuis see
kujunenud mitmesugustes maades ja oludes,
on märgata, et selle korralduse kuju vastab
ühelt poolt põllumajanduse arenemise ast
mele, teiselt — nõuandja agronoomiliste kut
seoskuste ja teadmiste tasemele.
Rändnõuanne näib olevat õigustatud
ja kohane kahel erineval puhul või olukor
dades.
Esiteks on see agronoomid se töö algast e, kus selle ülesandeks on põllumehe ära
tamine muutunud olukordadele kohandami
seks ja tähelepanu juhtimine üldistele
puudustele talupidamises ja nende kõrvalda
mise võimalusele kõikjal kõlbulikkude tehni
liste võtete abil. Need puudused on ajalooli
selt kujunenud, sellepärast enamasti ülemaa
lise ilmega ja nende kõrvaldamine teostub
e.-v. üldiste retseptide järele. Siin on tege
mist majapidamise üldsemate esimeses tera
vas miinimumis olevate teguritega. Näide
tena võiksid olla: ristikheina viimine külvikorda, looreha tarvitamine, fosfori miinimumi
kõrvaldamine fosforväetistega, põllu torutus,
ratsionaalsem piimakarja söötmine sõnniRukarjalt piimakarja pidamisele ülemineku pu
hul, ühistegevus jne. Neis küsimusis ei ole
hädavajalik iga üksiku talu tundmine, sest
teatud maa põllumajanduse arendamise ast
mel on need pea eranditult igas talus päeva
korral ja nende lahendamine igal pool enam
vähem ühesugune, ühteviisi tõhus. Teiseks
on sellaste võtete õpetamine ka võrdlemisi
lihtne, ei nõua instruktorilt väga põhjalikku
agronoomilise teaduse tundmist ja on läbi
viidav kergelt lühi- või pikaajalistel kursus
tel ja rändinstruktorite abil. Ka on siin töö
tõhusus suurem, sest mida teravam ja süga
vam on teatud miinimum, seda suuremaid tu
lunduslikke tulemusi annab selle kõrvalda
mine; osalt sellest — esimeste instruktorite
võrdlemisi suur populaarsus põllumeeste hul
gas.
Samm edasi, vastavalt põllumajanduse
arengule (esimeste teravate miinimumide
kõrvaldamine) kui ka kutsetöö võimete nõue
tavale kasvule on instruktorite erinemine põl
lumajanduslikkude erialade järele: taimefcas-

vatus, loomakasvatus jne. Ka siin puutub
nõuandja põllumehega kokku peamiselt kui
massiga ja ainult, kuigi järjest sageneva,
erandina üksiktalupidamisega ja -pidajaga.
Sest nõuandja asukoht on linn ja tähtsam
metoodiline töövahend kursus, osalt ka ühiskaitse. Seil ajal aga kasvab järjest tarvidus
talukorrastusliku üksiknõuande järele.
Kuid rändav erinõuandja (eri
teadlane) võib olla kohal ka sootuks teistsu
gustes tingimustes, nimelt kõrgel põllumajan
duse arenemise astmel, kus vastavalt siis ka
kutsetöö oskuste eriti kõrge tase nõuetav.
Seda nimelt oludes, kus põllumehe kutseteadmised või oskused on sellel kõrgusel, millist
nõuab põllumajanduse kõrge arnemise aste;
kusjuures eelduseks on ka, et see arenemise
a!ste on kestvalt stabiilne, majapida
mised sellele juba kauemat aega kohanenud,
sisse töötanud. Niisugune olukord valitseb
näiteks Taanis. Siin vajab põllumees ainult
kitsamat tehnilist abi, uut retsepti, eriti puh
kudel, kus on leiutatud mingi tehniline uuen
dus, mida vaja kiirelt praktikasse viia. Inst
ruktori ettevalmistus, kogemused ja teadmi
sed peavad olema vastavalt sellele täiuslikud,
mis on võimalik ainult kitsama eriala nõuandja-eriteadlase juures. Selle astmeni pole
meie põllumajandus veel jõudnud, küll aga
muidugi üksikud talud.
Eritüübiline on agronoomilise too
ja o s k o n 1 i k korraldus. Esiteks asub
agronoom siin mitte enam mingi keskkoha
käsutuses või linnas, vaid maal omas jaos
konnas, teiseks omandab siin töö ise suuremal
määral majapidamise - korrastuslikku laadi:
mitte üksipäinis tehniline abi ja nõuanne põl
lumehele, vaid esijoones abi mõtlemisel ja
mõtte teostamisel, kuis majapidamist korras
tada, et see aja nõuetele vastavalt tulutoova
maks saaks. Neist iseäraldusist järgneb rida
nõudeid agronoomi ettevalmistuse ja vastu
tuse suhtes jaoskonna töö eest kui ka töö sisu
ja metoodika.
Jaoskondlik korraldus on kohane teatud
põllumajanduse arenemise astmel. Põllume
hes on siin juba äratundmine olemas, et se
nine naturaalmajanduslik talupidamise kor
rastus vajab teist kuju ja suuna, teatud põh
jalikumaid muutusi, uuendusi, uusi kandvaid
alasid jne. Vastavad esimesed sammud on
juba astutud, leidub üksikuid majapidamisi,
mis juba tervelt uue kuju omandanud. Ülemaalised esimesed teravad miinimumid on
juba enam-vähem kõrvaldatud, vähemalt neis
talundites, kus põllumehed aktiivsemad ja
agronoomilise nõuande vastu huvi tunnevad.
Põllumehe kutsehariduslik ettevalmistus on
aga meil veel puudulik. Vahest ainult prot

sendi murdosa tegelikke talupidajaid on min
gisuguse põllutöökooli haridusega, ning võ
tab veel vähemalt generatsiooni eluaastaid
aega, kuni kaaluv osa talude juhte on kutse
haridusega. Sellepärast ei saa meie veel ka
sutada nõuande korraldamisel, näiteks, mai
nitud Taani eeskujusid. Sääljuures elab üle
meie põllumajandus alles ülemineku ajajärku
p õ 1! u v il j ak as v a ta va s t naturaalmajapidamisest
rahalisele (karja) -majapidamisele. See üle
mineku aste on alguse saanud juba enne maa
ilma sõda, sellel viibime praegu ja jääme veel
kauaks; eriti arvestades praeguse kriisi sei
sukorraga, mis soodustab naturaalmajapidamise püsimist, nõuab talupidamiselt mitme
külgsust ja tasandab arengu (rahastumise)
tempot.
Sellastes oludes on jaosk. agronoom vastu
tusrikkaks nõuandjaks, — kuis antud oludes
majapidamise ümberkorraldamist järk-jär
gult läbi viia, ühes aga ka — kuis sääl juu
res tarvilikke tehnilisi võtteid kõigil aladel
õieti tarvitada. Selleks on vajalik niihästi
üldmajandusilikkude olude ja üksikmajapidamiiste, kui ka töötehnika tundmine. Nii ei saa
olla jaoskonna agronoom üksipäinis korrastuslikuks vaid on ühes ka tehniliseks nõu
andjaks ning aitajaks, — mis temalt nõuab
muidugi ka vastavat tugevat ettevalmistust
ja staaži.
Tegeliku töö viljakus jaoskondades on
mõeldav ainult teatud kindlatel eeltingimus
tel. Põllumajanduse arenemiskäigu ja edu
sammude eest jaoskonnas, niipalju kui neid
saab mõjutada agronoomilise nõuandega, on
vastutav jaoskonna
agronoom.
See on ka üks olulisem lahkuminek endisest
nõuande korraldusest ning see asetab jaos
konna agronoomile rea väga kaaluvaid nõu
deid. Ränd- ja erinõuande korralduse juures
lasub pea vastutus juhtival keskkohal, kelle
käskude ja ülesannete järele instruktor töö
tab, — täna siin, homme sääl keskkoha õpe
tusi laiali kandes.
Kõige pealt .sunnib vastutustunne jaoskon
na põllumajanduse edu eest jaoskonna agro
noomi tugenema omas töös põllumehe
teadlikule isetegevusele ja alga
tusvõimele. Põliluma j anduse edu saab
minna ainult põllumehe pea ja käte läbi. Ai
nult sedavõrd, kuis agronoom suudab omas
jaoskonnas neid üksikuid kui ka organiseeri
tud päid ja käsi liikuma panna, saab tema
tööl edu olla. Mida enam agronoomi töö suun
on põllumehe poolt arusaamisega omaks võe
tud, seda julgem on agronoomil töötada ja
vastutust kanda. Agronoom peab oskama oma
tööga ja tublidusega võita põllumehe usal
dust. Tal peab olema selge, mis suunas põl

lumajandus arenemas on, ja ta peab oskama
põllumehele edasi anda seda teadmist, kui ka
oskusi, mis see omas talus rakendada tahab,
et edu suunas tarvilist saavutada. See on
põllumehe isetegevust kasvatava ja raken
dava agronoomilise töö metoodika kü
simus.
Teine nõudmine, mis agronoomi vastutu
sest järgneb, on agronoomilise töö
ühtlus jaoskonnas. Ei saa panna jaos
konna agronoomile vastutust töö ja nõuande
eest, mis tema teadmata teiste poolt jaoskon
nas tehtud. Kogu agronoomiline töö ja -abi
jaoskonnas peab sündima jaoskonna agronoo
mi teadmisel ja juhtimisel. Siia hulka tuleb
arvata ka k u it s e h a r i d u s e töö sisu, ka
see peab olema kooskõlastatud jaoskondliku
agronoomilise nõuandetööga, rääkimata eriinstruktorite j. t. nõuande tööst üksikutel eri
aladel. Iga üksik ala on osa majapidamise
tervikust ning iga väärsamm üksikul erialal
avaldub kord hiljem koguma j apidamises, —
nii maaparandus, ehitised, linakasvatus jne.
Kolmandaks, seesama vastutus asetab a gronoomi isiku ja töövõime suhtes
väga kõrged nõuded. Jaoskonna agronoom
ei ole mitte üksi töö korraldaja jaoskonnas või
teiste juhtija, ei ole ta ka mitte enam pal
jalt põllumehe äratajaks. Ta on pea kõi
gis põllumajanduslikkudes küsimustes põl
lumehe nõuandjaks ja tarbekorral tehniliseks
aitajaks või õpetajaks. Sellepärast vajab
tema kõigekülgset ettevalmistust ja koge
musi. Temal peavad olema kõik need tead
mised ja oskused, mis on tegelikul põllume
hel, ning neile lisaks veel kõik see, mis tar
vilik talu ajakohasele kõrgusele ja tasuvusele
viimiseks. Ükski kool sellast haridust otse
kohe ei suuda anda. Ainult kestev ühel
kohal töötamine, õppimine taludes ja täien
duskursustel, kirjanduse jälgimine, keskkoha
instruktsioonid jne. — ainult nende kaudu
saab agronoom aja jooksul selleks tööjõuks,
millist jaoskond ja agronoomil lasuv vas
tutus temalt nõuavad. Agronoomi ülalpidaja
tähtsam mure olgu agronoomi võimalikult
kestvamalt sidumine kohaga ja tema teadmiste-oskusite täiendamise võimaldamine.
Neljas järeldus on töö ka vakindlus.
Jaoskonna agronoomil lasub paratamatult
palju mitmekesiseid jooksvaid ülesandeid, mis
teda kergesti võivad muuta mingiks jaoskondlikuks põllumajanduslikuks asjaajajaks, kui
tal endal puudub kindel kava nende siidide
teostamiseks, mis tarvilikud jaoskonna põllu
majanduse edasiviimiseks määratud suunas.
Kava olemasolu võimaldab ka seda põlluma
janduslikku asjaajamist" osaliselt \õi kaud
selt rakendada kavas ettenähtud otseste töö

sihtide saavutamiseks. Sellane töökava peab
sisaldama esiteks põhjendusi, millistel alustel
töö sihid on valitud (millised tähtsamad miini
mumid takistavad jaoskonna põllumajanduse
arenemist valitud suunas); siis selgelt formu
leeritud sihte endid üksikute majapidamise
harude või alade järgi — mida tahetakse saa
vutada tööga; siis enda ja teiste tööjõudude
agronoomilisi tegevust ja võtteid, ning koliapäälsete organisatsioonide tegevust, millised
tarvilikud läbi viia teatud ajal nende sihtide
saavutamiseks; siis aineliste vahendite arves
tust kavatsetud töö teostamiseks ning allikaid
nende hankimiseks.
Viiendaks nõuab vastutus töö eest jaoskon
nas töö ja kavade arvustamist
väljaspool! kui ka kainet ja asjalikku ene
searvustust. Jaoskonna põllumajandase
nähete ja tegurite kompleks on niivõrd keeru
line, et täitsa omapääd töötades agronoom
võib sattuda kergesti eksiteedele. Töö arvus
tamiseks on tähtsad juhtiva ja maakonna
keskkoha konsultatsioon ja kontroll, agronoomilised nõupidamised, agronoomilise töö
arutelu kohapäälsetes põllumajanduslikkudes
organisatsioonides ja põllumajanduslikkudel
päevadel. Ainult nii saab agronoom kindel
olla, et töö liigub õiges suunas ja tehtud eksi
sammud parandatakse õigel ajal.
Kuuendaks oleks tähtis, et jaoskonna agro
noom omaks kaasarääkimise võimaluse
küsimusis, mis tähtsad üldise põllumajanduse
seisukorra tervendamisel, eriti turundustikkudes ja agraar-politilistes.
Eriti teatud murrangu ja kriisi ajajärkudel
on sellel tähtsust, kus nende küsimuste lahen
damine võib olla agronoomilise töö tõhususe
eelduseks. Kuigi nende küsimuste käsitamine
nõuab agronoomilt suurt ettevaatust ja takti,
rääkimata laiast silmaringist.
Ainult kõiki neid loetletud nõudeid rahul
dav jaoskondliku töö korraldus võimaldab
sellel tööl täita oma ülesannet kõigiti hästi.
Need nõuded on aga enamikus iseenesest sel
lased, milliseid ei saa kunagi rahuldada mo
mentaalselt ainult teatud korralduse või orga
nisatsiooni loomisega: nende kohaselt
tuleb ajajooksul sisse töötada,
nendeni saab vaid järkjärgult
jõuda.
Nende jaoskondliku töö
algnõuete kohaselt peab
olema korraldatud ka tööd juhtiv või koordi
neeriv keskkoht.
Nagu märgitud, erialalise rändnõuande
puhul on just keskkohad need, kes tööle sisu
ja kõik juhised kätte annavad, ja ka nende
eest vastutust kannavad. Jaoskondliku korral
juhtiv keskkoht.

duse juures kaldub aga töö sisus pää rõhk
ühes vastutusega kohapäälsele jaoskonna
agronoomile, kes iseseisva vastutava tegela
sena töötab omas jaoskonnas, säälsete olude,
nende mõistmise ja põllumajanduslikkude
organisatsioonide nõuete kohaselt. Keskkohal
on siin rohkem instrueerimise, koordineeri
mise ja kontrolli ülesanne, teiseks põlluma
janduse üldsuuna ja konjunktuuride selgita
mine. Keskkoht peab hoolitsema, et jaoskonna
agronoomil oleks kõik käepärast, mis koha
pääl kiireks, edukaks, iseseisvaks töötamiseks
vaja ning, et agronoomi isik ja ettevalmistus
vastaksid jaoskondliku töö nõuetele.
Korraldava keskkoha konstruktsiooni suh
tes on tähtsamateks nõueteks, et see võimal
daks agronoomilise töö ühtlust, asjatund
likkust, õiget üldsuuna ja usaldatavust.
Agronoomilise töö ühtlus ei ole
kusagil nii tähtis, kui töö jaoskondliku korral
duse juures: taotleb ju see majapidamise, kui
terviku ratsionaalset korrastust, mis on või
malik ainult kõigi p.-m. alade ja harude koos
kõlastamisel käitises. Suuri raskusi on tööl,
kui iga eriala nõuanne on eraldi keskkohta
dest juhitav ja lahus iseseisvalt töötavate erinõuandjate teostada; eriti kui mõni keskkoht
juhtub omast erialast ka äriliselt huvitatud
olema. Ühtluse põhimõte eeldab niihästi kõigi
põllumajanduslikkude uuringuasutiste, eriala
liste ja seltskondlikkude organisatsioonide,
p.-m. kutsehariduse ja jaoskondliku agronoo
mia tihedat koostööd ühises sihis, ja nimelt
selles sihis, mille seab üles jaoskondlik töö: talupidamise ratsionaalne
korrastus maksimaalse tasuvuse saavutami
seks.
Asjatundlikkuse ja õige üld
suuna määramise põhimõte nõuab, et juh
tiva keskkoha käsutuses või kasutada oleks
küllaldaselt nõuetekõrgusel seisvat eriteadlist
tööjõudu; samuti nõuab see tihedat sidet kõigi
p.-m. uuringuasutistega, kui agronoomilise
teaduse allikatega; teiselt poolt aga sidet ja
kontakti p.-m. tegelusega, selle seisukorraga
ja meeleoludega kursis-olekut.
Usaldatavuse põhimõte ehk juhtiva
asutise autoriteet tugeneb objektiivselt
peamiselt eelmiste eelduste täitmisel, jaos
konna agronoomide valikul ning tööl ja koos
tööl kohalikkude p.-m. organisatsioonidega.
Eriti kriisi ajal ja meil valitsevas õhkkon
nas, kus agraarpolitilistel küsimustel suur
tähtsus kriisi pehmendamisel, on selle põhi
mõtte nõudele vastav ka talunikkude otseko
heselt valitud esindajate mõjuv osavõtt töö
juhtimisest, iseäranis töö üldsuuna määrami

sel ning sel puhul, kui asutis saab sõna võtta
ka üldistes agraarpolitilistes küsimustes; mui
dugi, kui muid organisatsioone sel alal tegut
semas pole. Pääle selle on siin tähtsad veel
muud ühiskondlikud psüholoogilised momen
did, mis on enam subjektiivset laadi ja mit
meti ning mitmesugustel motiividel väljast
mõjutatavad.
Meil kujunes pealesõjaaegne agronoomiline nõu
anne ennesõjaaegse eeskujul rändavate erinõuandjate põhimõttel, sealjuures olles seo
tud paralleelse töötamise ja muudegi pahe
dega. Selle ajaloo käsitlus ei kuulu siia. Ag
ronoomilise töö uuele alusele viimise mõte
tekkis A. R. T. Põllumajandusliidus, olles sa
mal ajal üles tõstetud kohati ka juba maal,
kust esitati nõudmisi kitsama piirkonnaga
seotud instruktorite ametisse panemiseks, või
teostati see omal jõul. A. R. T. Põllumajandusliidu juhtivate tööjõudude ja kaastegelaste
kitsamas ringis arutati mõte läbi, töötati jaos
kondliku korralduse kavad valmis, ning
1928/29. a. riigi eelarve koostamise puhul esi
tas A. R. T. Põllumajandusliit uue kava agro
noomilise nõuande korraldamiseks maa- ja
jaoskonna-agronoomide võrgu kaudu. Ka E.
Põllumeeste Keskseltsi poolt võeti siis jaos
kondliku korralduse põhimõte omaks, määrati
ka mõned instruktorid sel ajal jaoskonda
desse. Riigikogus kiideti mõte hääks ning
võeti vastu sooviavaldus, mis näeb ette kõigi
majapidamise organiseerimise nõuandjate,
taimekasvatuse instruktorite, põllumajandusinspektorite ning karjakontrollinstruktorite
ülalpidamiseks minevate summade, kokku
Kr. 79.000.-— üleandmise Põllumajanduse Pea
valitsusele jaoskonna agronoomia võrgu teos
tamiseks. Kuna niihästi A. R. T. Põllumajan
dusliit kui ka E. Põllum. Keskselts soovisid
töö juhtimist näha enda käes, siis otsustati
ellu kutsuda seltside-asutiste vaheline kesk
koht, — Agronoomiline Büroo —
kuhu kuulusid: Põllutööministeerium, Tartu
Ülikooli Põllumajandusteaduskond, E. Põllu
meeste Keskselts, A. R. T. Põllumajandusliit
ja Üleriiklik Maatöörahva Ühisus oma esin
dajate kaudu.
Agronoomiline Büroo koostas põhimääru
se, mis oli hiljem aluseks ka T. N. Büroo ko
dukorra ja tegevuse ülesannete kava välja
töötamisel. Nimetatud põhimäärus näeb muu
hulgas ette Agronoomilise Büroo tööjõu
dude järgmised ülesandeid:*)
„§ 7. Büroo teadusliku sekretäri ülesan
deks on:

*) V. lähemalt Agronoomilise Büroo teadusliku sekretäri G. V o i t k a artikkel „Talumajandusenöuande korral
dus Eestis" — Põllumajanduse Peavalitsuse Aastaraamat II 1926—1929.

1. maa- ja jaoskonna-agronoomide tege
vuse juhtimine, ühtlust amme, korraldamine
ja järelvalve,
2. kontakti loomine teiste ühiskondliku
agronoomia alal töötavate organisatsioonidega
ja katsejaamadega,
3. agronoomiliste tööde metoodilise külje
uurimine ja arendamine,
4. büroo juhatuse õisuste teostamine,
5. põllumajanduse seisukorra agronoomilise tegevuse kohta aastaaruande kokkusead
mine.
§ 8. Maa-agronoomi ülesandeks on:
1. maakonnas agronoomilise abiandmise
töökavade väljatöötamine, kontakti loomine
maaomavalitsuste ja seltskondlikkude organi
satsioonidega ning eelarvete kokkuseadmine,
2. jaoskonna-agronoomide tegevuse järel
valve ja nende ning teiste riigi toetuse abil
maakonnas töötavate agronoomiliste tööjõu
dude tegevuse ühtlustamine,
3. põllumajandusliku ühistegevuse toeta
mine ja organiseerimine kooskõlas ühistege
vust korraldavate keskorganisatsioonidega,
4. faktilise materjali põhjal aruannete
esitamine põllumajanduse seisukorra üle ja
agronoomilise tegevuse kohta maakonnas,
5. oma raioonis § 9 ettenähtud jaoskonnaagronoomi kohused,
§ 9. Jaoskonna-agronoomi ülesandeks on:
1. agronoomilise selgitustöö korraldamine
omas jaoskonnas,
2. nõuandmine talumajapidamiste korral
damisel,
3. ühistegeliste ja põllumajanduslikkude
organisatsioonide korraldamine ja nende te
gevuse arendamine,
4. faktiliste materjalide alusel aasta-aruande esitamine põllumajanduse seisukorra
üle jaoskonnas maa-agronoomile.“
1. märtsiks 1929. a. tõusis Agronoomilise
Büroo teenistuses olevate agronoomide arv
üle 60. Koostati agronoomiliste jaoskondade
võrgu kavand, teostati laiem organisatsioo
nidevaheline nõupidamine põllumajanduse
arendamise kavade väljatöötamiseks (v. refe
raadid „Agronoomias“ 1929) jne.
Agronoomilise nõuande töö lähemad üles
anded kaaluti läbi agronoomide nõupidamis
tel ja fikseeriti järgmiselt:
„1. Jaoskonna-agronoom töötab kindlates
maa-alalistes piirides ja on vastutav taluma
janduse edusammude eest jaoskonnas. Tema
peab tundma oma jaoskonna majanduselu
ja selle puudusi. Samuti peab olema temal
täielik ülevaade jaoskonnas sündinud agronoomilisest nõuande tööst.
2. Nõuande-tegevuse korraldamisel jaos
konnas on jsk.-agronoom eeskätt organisee

rija. Temal tuleb arvestada mitte ainult oma,
vaid kõikide põllumajanduse erialal töötavate
isikutega ja maa ühiskonna huvides töötavate
tööjõududega. Eriseltside nõuandjad oleksid
eeskätt jaoskonna-agronoomide instrueerijad
eriküsimuste üksikasjades. Ka kasutaksid
neid jaoskonna-agronoomid põhjalikumaid
eriteadmisi nõudvate küsimuste käsitamisel
taludes.
3. Jaoskonna-agronoomidel tuleb ergutada
põllumehe isetegevust, töötada välja ühin
gute töökavasid, kutsuda esile nende oma al
gatust. Kõik agronoomilise nõuande tegevus:
katsed, võistlused, demonstratsioonid, kursu
sed jne., tuleb juhtida võimalikult nende kau
du. Tuleb luua ärksamatest põllumeestest
edumeeste võrk, kes oleksid teistele eeskujuks
oma majapidamises tegelikult läbiviidud
uuendustega.
Tuleb kokku kutsuda kohalikkude organi
satsioonide esindajaid arutama kohalikke kü
simusi ja puudusi ümbruskonna majandus
elus ning kui tarvis, jaoskonna-agronoomide
juure ellu kutsuda kohalikkude organisatsioo
nide esindajatest erilised nõukogud.
4. Tuleb organiseerida ning edendada põl
lumajanduslikku ühistegevust. Majanduskü
simuste käsitamisele tuleb pühendada erilist
tähelepanu. Nende tegevuse korraldamisel tu
leb kasutada vastavate keskorganisatsioonide
kaasabi.
5. Agronoomi tegevus olgu aktiivne. Mitte
oodata nõuküsijaid, vaid selle tarvidust tuleb
välja kutsuda ning teadlikult jaoskonna põl
lumajandust juhtida edusammudele. Liikumisvahendid olgu jaoskonnaagronoomi oman
duseks, et selle puudumise tõttu ei oleks ta
kistatud nõuande-tegevus.
6. Jaoskonna-agronoomidel ei ole tarvis
endid siduda organisatsioonide ega asutistega
sääraselt, et ollakse nende otsekoheses teenis
tuses. Agronoomil tuleb töötada kogu rahva
heaks, tuleb ergutada teisi tööle ning juhtida
nende tegevust õigetesse roobastesse. Enesel
aga tuleb jääda eemale otsekohesest äritege
vusest ühingutes, seltside juhatustes jne. Ag
ronoom peab jääma ikka teiste ergutajaks ja
tagantlükka j aks.
7. Agronoomide tegevus peab sündima
poliitiliselt erapooletul pinnal. See ei keela
aga ühelgi agronoomil omamast oma ilma vaadet.
8. Jaoskonna-agronoomid peavad olema
loiaalsed loodud nõuande organisatsioonide
vastu ning tuleb hoiduda kõnelemast halvaks
panevalt nõuande-tegevusest eriti avalikkudel
koosolekutel.
9. Igal jaoskonna-agronoomil olgu kirja
likult väljatöötatud tegevusprogramm. Töö-

programm peab olema kooskõlas rahaliste
summadega, mis agronoomi kätte usaldatud,
ning sisaldama kõikide jaoskonnas asuvate
põllumeeste seltside ja põllumajanduslikkude
ühingute töökavasid.
10. Jaoskonna-agronoomil tuleb anda oma
tegevuse kohta aruandeid, mis on aluseks
nõuande-tegevuse arendamisele jaoskonnas.
Jaoskonna-agronoomi töö hindajaks on
jaoskonnas nähtavale tulnud talumajanduse
edusammud. Neid arvulisi andmeid tuleb ko
guda jaoskonna-agronoomidel koos Riigi Sta
tistika Keskbürooga, viimase poolt väljatöö
tatud kavade järgi.
11. Et jaoskonna-agronoomi ülesanded on
laiaulatuslikud ning vastutusrikkad — temal
tuleb nõu anda vanematele, kogenud inimes
tele, tema juhatuse järele asutatakse kulu
kaid majanduslikke ettevõtteid —, siis peab
olema agronoomi iga sõna, ettepanek ning
kava üksikasjades läbimõeldud ning kaalu
tud/4
Agronoomiline Büroo töötas ainult ühe
aasta, kuid töötas innukalt, ja selle aastaga
pandi kindel alus joskondlikule tööle ja töö
tati välja need põhimõtted, millede teostami
sel töötas T. N. Büroo ja milliseid jääb teos
tada ja viimistleda veel selle järeltulijale.
Teostamisel ja töö arendamisel on küll mus
algatusis ka mõnda T. N. Büroo poolt täien
datud ja muudetud, kuid üldised alused ja
juhtmõte on jäänud samadeks. Seda enam,
et T. N. Büroo juure läksid üle kõik Agronc.?milise Büroo tööjõud ja jaoskondliku töö
mõtte algatusele lähedalseisjad (nende hulgas
ka uus T. N. Büroo juhataja).
Et rajatud algatust kind. ,
. .
. ,
...
lustada, kindlustada ühes
ka jaoskondliku töö jaoks tarvilisi krediite,
andis Riigikogu välja ^Talumajanduse
nõuande korraldamise seaduse44
(R. T. 5. apr. 1929. — nr. 29). Seadusega moo
dustatakse
Talumajandusenõuande
Büroo „ talumajanduse nõuande korralda
miseks Vabariigi maa- ning jaoskonna-agronoomide võrgu kaudu44. Pääle Agronoomilise
Büroo koosseisus ettenähtud asutiste ja orga
nisatsioonide esindajate on T. N. Büroos sea
dusega ette nähtud veel katsejaamade ja E.
Agronoomide Seltsi esindajad ning „üks esin
daja iga maavolikogu poolt, kes toetab talu
majanduse nõuande korraldamist maa- ja
jaoskonna-agronoomide võrgu kaudu vähe
malt 50% suuruses summas, mis maakonna
kohta antakse riigi summadest samaks ots
tarbeks.44 Büroo toetuseks riigi poolt näeb
seadus ette: „1. maa- ning jaoskonna-agro
noomide ülevalpidamiseks, instrueerimiseks,
t. n.

Büroo

asutamme.

,

tarvilikkude kirjatööde ja õppeabinõude väl
jaandmiseks ja muretsemiseks vähemalt
120.000 krooni aastas. 2. Kohapealsete asutuste
ning isikute poolt algatatud nõuande tegevuse
toetamiseks, mis T. N. Büroo tarvilikuks tun
nistanud, määral mis võimaldab kohaliku al
gatuse toetamist kuni 100% suuruseni koha
peal seks otstarbeks kantud kuludest.44 Valitsus-asutiste . võimupiirid Büroo tegevuse
suhtes näeb ette seaduse § 7: „Talumajandusnõuande büroo igaaastased eelarved ning
aruanded esitatakse kinnitamiseks Vabariigi
Valitsusele Põllutööministri ettepanekul. Põl
lumajanduse peavalitsuse direktoril on õigus
igal ajal nõuda talumajandusenõuande bü
roolt seletusi ja arvamisi ning kontrollida ja
revideerida büroo tegevust ise või selleks vo
litatud isikute kaudu.44
Seadus võeti vasta ühe osa Riigikogu ja
ajakirjanduse vastuseismisel, milline asjaolu
ka T. N. Büroo töös takistavalt tunda andis.
Seaduses ettenähtud esindajate esimene
koosolek peeti ära maikuul 1929. a., kus võeti
üle Agronoomilise Büroo asjaajamine, võeti
vastu 1929—30. a. eelarve, T. N. Büroo kodu
kord, valiti 5 liikmeline juhatus ja Büroo ju
hataja. Juhatusse valiti üksmeelselt: esime
heks J. Ümarik (Põllutööministeerium), liik
meteks: A. Onno (E. P. Keskselts), R. Kuris
(A. R. T. Põllumajandusliit), J. Mets (Jõgeva
Sordikasvandus), ja J. Mõttus (Valga Maa
valitsus). Büroo juhatajaks kutsuti senine
Riigi pt. katsejaama juhataja K. Liideman.
Muutustena juhatuse koosseisus on mär
kida, et hiljem tuli Valga Maavalitsuse esin
daja asemele Üleriikliku Maatöörahva Ühisuse
esindaja J. Voiman ning A. Onno loobumise
järele uuesti Valga Maavalitsuse esindaja —
K. Ruus. Viimane Büroo täiskogu isikuline
koosseis oli järgmine: dots. M. Gross, H. Hansson, K. Keskküla, R. Kuris, A. Käsebier,
era-dots. J. Mets, prof. dr. J. Mägi, prof. A.
Nõmmik, prof. dr. L. Rinne, K. R. Ruus, K.
Tonkmann, J. Voimann, J. Vomm, J. Ümarik.
Kuivõrd
vastab . T. N. Bü,
roo konstruktsioon nen
dele nõuetele, mis eelpool üles seatud jaoskondlikku tööd juhtiva keskkoha suhtes'?
Ei saa öelda, et see kõigile nendele nõue
tele täielikult oleks vastanud. Esiteks a g ronoomilise töö ühtluse põhimõte.
Talumajanduse nõuande korraldamise seadu
sega koondati Büroo juhtimisele ainult osa
seniseid erinõuandjaid ja nende ülalpidami
seks määratavaid krediite, peamiselt nendelt
aladelt, mis varem olid E. Põllumeeste Kesk
seltsi ja A. R. T. Põllumajandusliidu käsu
tada. Hiljem anti T. N. Büroo juhtida ka
T. N. büjoo koostruktsioon.

Kontrollühingute Liidu käes olev karjakont
rolli juhtimine; lühemat aega asusid Büroo
juures osa piimanduse erinõuandjaid. Muu
del aladel jäi aga tööühtlus vabatahtliku
koostöö lahendada, samuti kui kontakt kõigi
uuringuasutistega. Büroo tegevuse ajal va
litsenud õhkkonnas arenes selle kontakti loo
mine võrdlemisi visalt; selle jaluleseadmiseks
kindlamal kujul oleks kulunud veel aega ja
Põllutööministeeriumi kaasabi. Tööd kohta
del see muidugi ka raskendas. Ka Büroo
koosseis ei näinud ette kõigi nende organisat
sioonide esitust, kelle käsutada olid riigi toe
tusega ülevalpeetavad erinõuandjad (eriseltsid). Et siin esimese aasta katsete ja koge
muste järele raskustest üle saada, püüdis T.
N. Büroo agronoomilise töö ühtlust kindla
male alusele rajada eriliste toimkondade
moodustamise kaudu. Töötati välja vastav ko
dukord, mis Põllumajanduse Osakonna poolt
järgmisel kujul hääks kiideti:
1. Tihedama koostöö korraldamiseks Talumajandusnõuande Büroo ja põllumajan
duslikkude eriorganisatsioonide või asutiste
vahel asutatakse Talumajandusnõuande Bü
roo juure eriteadlised elik program
mi toimkonnad. (Alus: Talumajandus
nõuande Büroo kodukord, § 35).
2. Toimkondade ülesandeks on:
a) Talumajandusnõuande Büroo pikema
ajaliste ja hooaegsete töökavade kaalumine
ja vastuvõtmine üksikute põllumajanduslik
kude eriharude alal;
b) Talumajandusnõuande Büroo poolt
ülesvõetavate erialaliste küsimuste lahenda
mine;
c) seisukohtade võtmine üleskerkinud ette
nägemata p.-m. hädaküsimustes vastavatel
aladel;
d) ülevaate ja hinnangu andmine vasta
vate p.-m. erialade seisukorra ja väljavaadete
kohta;
e) vastava eriala organisatsioonide ja Ta
lumajandusnõuande Büroo tööjõudude vahei
tihedama kontakti loomine ja tekkinud aru
saamatuste lahendamine;
f) eriorganisatsioonide j. t. asutiste soovil
nende töökavade ja nende poolt ülesvõetud
küsimuste lahendamine;
Märkus: T. N. Büroo ega eriorganisatsioonide administratiiv-küsimused toimkondade kompetentsi ei
kuulu.

3. Toimkondade arv on ettemääramata;
tarviduse järele asutatakse neid T. N. Büroo
juhatuse otsusel kui ka Põllutööministeeriumi
või vastavate eriorganisatsioonide ettepanekul.
4. Iga toimkond koosneb vastava alade
asjatundjatest, nimelt:
a) T. N. Büroo esindajast;

b) vastava eriorganisatsiooni või asutise
esindajast;
c) P. M. Põllumajanduse osakonna poolt
määratud eriteadlasest.
Märkus : Toimkonda võib T. N. Büroo või toimkond
ise kutsuda tarbekorral sõnaõigusega eriteadlasi või
asjatundjaid väljast juure.

5. Toimkondi kutsub kokku T. N. Büroo
juhataja. Algatab toimkonna kokkukutsu
mist mõni teine toimkonna liige, siis teeb ta
seda T. N. Büroo juhataja kaudu.
6. Toimkondade otsused tehakse ühel hää
lel. Ei saavutata mõnes küsimuses üksmeel
set otsust, siis jääb küsimus seni lahtiseks,
kuni täiendavate materjalide muretsemise
või vastavate eritundjate juuretõmbamisel
küsimus üksmeelselt otsustatakse. Otsused
protokollitakse.
7. Toimkondade otsused on Talumajandus
nõuande Büroole kohustuslikud, kui asutise
eelarve selleks takistusi ei tee. On antud toim
kondade otsustada ka eriorganisatsioonide või
asutiste töökavad või küsimused, siis on vas
tavate toimkondade otsused ka neile organi
satsioonidele või asutistele kohustuslikud, kes
toimkonnast osa võtnud, samuti eelarve piiri
des.
8. Toimkonnad võivad esineda ka soovi
avaldustega vastavate asutiste järgmise aasta
eelarvete täiendamiseks vastavatel aladel, kui
vastuvõetud tööprogrammid seda nõuavad.
9. Agronoomilise töö korraldus- ja kooskõlastamisküsimuste ning §2 e, c ja d tähen
datud küsimuste selgitamiseks või otsustami
seks võib Büroo omal või Põllutööministeeriu
mi algatusel kutsuda kokku kõigi toimkonda
de üldkoosoleku, mis moodustab programmi-komitee. Programmi-komitee koosta
mine ja töö sünnib erikodukorra alusel.“
Büroo likvideerimisele määramine takistas
selle mõtte elluviimist ja teostatavuse proo
vimist. Jõuti asutada ainult üks toimkond, ni
melt väiketalundite toimkond. Selle
koosseis oli ette nähtud rohkearvuline: põllu
tööministeeriumi, põllumajandusteaduskonna,
Maatööraliva Ühisuse, P. Keskseltsi, A. R . T.
Põllumajandusliidu, E. Linnukasvatuse Seltsi
ja Aiandus-Mesinduse Keskseltsi esindajad.
Selle toimkonna tegevuse algus lubas järel
dada, et sel teel eriorganisatsioonide töö üht
lustamine oleks mõeldav, olgugi, et sellane
konstruktsioon oleks raskepärane ja tülikas.
Töö ühtlustamiseks oleks ajajooksul roh
kem kaasa aidanud ka seni teostunud T. N.
Büroo esindus teistes asutistes: Katseasjanduse Nõukogus, Asundusnõukogus, Raamatupi
damistalituses, Konjunktuurbüroos, R. Ring
häälingu Komitees; samuti ka Büroo tegelaste
kaasatöötamine mitme organisatsiooni juhatu

ses (Kartulikasvatajate Ühing-, Metsaühingute
Liit, Ühistegeline Liit, „Uus Talu“ toimkond
j. t.). Büroo lühikese tegevusaja tõttu ei saa
nud sellase kontakti mõju mitte igal pool veel
täielikult avalduda. Need raskused oleksid ol
nud ajajooksul ülesaadavad.
Kõige suuremat rõhku püüti T. N. Büroo
ajal panna sellele, et töö juhtimine oleks si
suliselt õige ja asjatundlik ning
töö üldsuun vastaks p-m. seisukorrale. Seda
taotles juba Büroo seadus selles ette nähtud
asutiste esindajate valikul: ühelt poolt kaalu
vamad p-m. seltskondlikud keskorganisatsioo
nid, teiselt agronoomilise teaduse ja uuringu
asutised. Täiskogu on Büroo töö üldsuuna
määraja ja kinnitaja; tema koosseisust vali
takse ka alaline tööd juhtiv orgaan — Büroo
juhatus. Eeldusel, et kõik esindajad suhtuvad
häätahtlikult koostöösse Büroo ülesannete si
his, oleksid olnud igasugused raskused üle
saadavad.
Teiseks püüti Büroos rõhutada töö sisu de
tailsemat kujundamist ja asjatundlikkust sek
retariaadi ja eriteadlaste instituudi loomisega
ja vastavate eritööjõudude valikuga.
Büroo juhatajaks kutsuti täiskogu poolt
üksmeelselt üks katsejaamade juhatajaist, tai
mekasvatuse eriteadlane. Eriteadlaseks maja
pidamise korrastuse ja karjakasvatuse alal
kutsuti meie tuntuim tööjõud sellel alal, kes
ühes tegelik eeskujuliku talu pidaja ning kes
töötas Büroo juures peamiselt talvekuudel;
sellast valikut ja töötamise moodust tuleb pi
dada väga otstarbekohaseks just majapidami
se korrastuse eriteadlase kohal. Turunduslikkude küsimuste alal, mis eriti teravalt päeva
korrale kerkisid ühes algava depressiooniga
põllumajanduses, ja milline ala meil seni ol
nud uudismaaks, võeti Põllutööministeeriumi
stipendiaadina välismaal erinenud endine Ag
ronoomilise Büroo teaduslik sekretär. Väiketalundite korrastuse eriteadlaseks määrati üks
maa-agronoome, kes end ka selleks välismaal
täiendamas käis. Kavatsus oli kutsuda ametis
se veel eriteadlane noorte p-m. organisatsioo
nide töö korraldamiseks ja juhtimiseks, kuid
vastavate krediitide kustutamise tõttu Vaba
riigi Valitsuse poolt jäi see kavatsus teosta
mata. Üldse on olnud Bürool kõige enam ras
kusi just eriteadlaste tarvilikkuse selgitami
sega vastavates mõjuvates asutistes. Jaoskondliku töö sisu,üldsuuna ja metoodika väl
jatöötamine on Büroo juhataja ja eri
teadlaste ülesandeks. Vastutusrikkus, mida
jaoskondlik agronoomia peab kandma põllu
majanduse edus, selle instituudi uudsus, algul
jaoskonna agronoomide alles puudulikud ko

gemused jaoskondlikus töös, raske surutisaeg
põllumajanduses— kõik see sunnib igat agronoomilist mõtet ja soovitust tõsiselt läbi töö
tama, enne kui see nõuandena põllumehele lä
heb. Kitsastel erialadel töötavad eriseltsidki,
kelle töö ülesanded võrratult lihtsamad ja
ühekülgsemad ning vastavalt sellele ka vastu
tus kogu põllumajanduse liääkäekäigu eest
väiksem, omavad siiski omad keskkohad, eri
teadlased ning peale selle on nende organisat
sioonide juhatustes ja nõukogudes rohkemal
arvul erialal kogenud tegelikke põllumehi. Se
da arusaadavam ja möödapääsematum to
hiks olla tugeva keskkoha ja kaaluvate eri
teadlaste olemasolu kogu talumajanduslikku nõuannet korraldaval asutisel, kus on te
gemist kõigi erialadega ja eriharudega ta
lundis ja kus need eriharud tulevad liita ta
suvaks majapidamise tervikuks. Eriteadlased
on eriti tarvilikud neil aladel, kus võõraste
tööjõudude kasutamine võimatu.
Aladel, kus on töötamas eriteadlased teiste
organisatsioonide juures, püüti kasutada nen
de abi ja näpunäiteid. On kasutatud nimelt
Riigi Statistika Keskbüroo, Põllutööministee
riumi, Põllumajandusliku Raamatupidamise
Talitise, Tartu Ülikooli katsejaamade ja õppe
toolide, Jõgeva Sordikasvanduse, Tooma Soo
katse jaama, Aiandus-Mesinduse Keskseltsi, E.
Seakasvatuse Seltsi, E. Linnukasvatuse Seltsi,
A. R. T. Põllumajandusliidu j. t. eriteadlasi.
Osalt on võimalik olnud anda neile asutistele
(kokkuleppel) ka nõuandetöös vajalikkude kü
simuste lahendamiseks uuringu ülesandeid
(katsejaamad, Raamatupidamise Talitis, Stat.
Keskbüroo); enamasti on nende ülesannete la
hendamine alles pooleli.
Töö suundamise puhul oleks tähtis,
kui Büroo oleks saanud mõju avaldada agraarpolitiliste küsimuste otsustamisel, — seda
just depressiooni ajal, kus agraarpolitilistel
küsimustel kaaluv tähtsus. Kuid seadus näeb
ette vaid agronoomilise nõuande korraldamist
Büroo kaudu. Büroo sai ainult kaudselt kaa
sa mõjuda nendes küsimustes. Nii peeti Bü
roo juhtivate tööjõudude ettepanekul E. Agro
noomide Seltsi poolt 7. veebr. 1930. avalik kõ
nekoosolek Seltskondlikus Majas teraviljakaitse asjus, kus need tööjõud esinesid taga
järjekalt vastavate referaatidega.*) End. Va
bariigi Valitsuse (O. Strandmanni) ajal oli
võimalus korduvalt osa võtta agraarpolitiliste
küsimuste harutamisest põllutööministeeriumis. Ka sel ajal hra Riigivanema algatusel
moodustatud komisjonis agraar-programmi
väljatöötamiseks töötasid kaasa Büroo töö
jõud.**) Turundamise küsimuste asjus mit

*) „A g r o n o o m i a“ 1930 nr. 4. lisa: K. Liideman’i ja Th. Pooli referaadid.
**) „A g r o n o o m i a“ 1931 nr. 5. ja 6: K. Liide man, Mõtteid agraarprogrammi koostamiseks.

mel pool peetud nõupidamistel ja kongressi kiiremalt aitavad agronoomilist tööd mõelda
del võttis osa referendina ja asjatundjana va täiuseni välja arendada.
vastav Büroo eriteadlane.*) Büroo poolt esi
T. N. Büroo konstruktsioon ja ülesannete
tati märgukiri Põllutööministeeriumile või jaotus nähti ette esimesel täiskogu koosolekul
kvaliteedi maksu sisseseadmise tarvilikkuse vastuvõetud ja Põllutööministri poolt kinni
asjus, Büroo juhataja on esinenud eksperdina tatud Büroo kodukorras, kus täiskogu
Riigikogu komisjonides jne. Kuigi neil töödel (§ 11), juhatuse (§ 22), sekretariaadi (§ 24) ja
ja esinemistel teatud mõju ei puudunud, siis maa-agronoomide (§ 27) võimupiirid ning
ki oli see vaid omaalgatatud (mitte kohustus ülesanded on fikseeritud järgmiselt:
lik) või juhuslik nõuandev mõju, mis päälegi
11.
Büroo täiskogu võimupiirkonda
mitte alati polnud tervitatud. Siit ei saanud kuuluvad:
sellepärast arendada seda, mida saaks teha
a) Büroo tegevuspõhimõtete määramine ja
p-m. kutseesitus — mõjuvat süstemaatilist tegevusjuhiste andmine juhatusele;
initsiatiivi agraarpolitilisel alal. Agronoomilib) Büroo tegevuskavade vastuvõtmine;
se töö suundamisel oleks see aga kasulik, kui
c) Büroo kodukorra vastuvõtmine ja muut
gi raskustega seotud.
mine;
Nüüd sündis aga see töö suundamine vas
d) Büroo juhatuse esimehe, abiesimehe, liik
tavalt olevale põllumajanduse seisukorrale, — mete ja nende asemikkude ning revisjoni ko
Büroo tegevuse ajal peamiselt valitsevale de misjoni valimine;
pressiooni ja kriisi olukorrale.
e) Büroo sekretariaadi juhataja-direktori
Usalduse küsimuses oli tegemist märk- valimine ja vallandamine;
.sa suuremate raskustega, mis oma aluse saa
f) Büroo eelarvete ja aruannete vastuvõt
nud Büroo seaduse vastuvõtmise kaasnäh mine;
teist ja mis põhjenesid rohkem teatud psüg) Büroo tööjõudude palkade normeerimisholoogilistel momentidel; kuigi Büroo juhti aluste määramine, arvestades põllutööminismise töö sündis avalikult, politiliselt erapoole teeriumi vastavate juhtnööride põhimõtetega;
tult ja juhatuse poolt, kus esitatud olid võima
h) jaoskonna-agronoomide tegevuspiirkon
likult mitmesugused ja vastakäivad seltskond dade määramine;
i) laenude tegemine ning kinnisvarade
likud voolud. Teiseks oli sellal liikumas p-m.
kutseesituse loomise mõte, mille teostamisel omandamine, võõrandamine ja pantimine;
T. N. Büroo olemasolu oli osalt tõkkeks, —
j) kõigi küsimuste otsustamine, mis esita
mis ka T. N. Büroo vastu opositsiooni kasva takse täiskogu koosolekule Büroo juhatuse,
tas. Ka mainitud Büroo eemaldamine seadu ühe kolmandiku liikmete, revisjoni komisjoni,
sega agraarpolitiliste küsimustega tegelemast Põllutööministri või Põllumajanduse Peava
mõjus kaasa. Ometigi kohtadel nähti peagi litsuse poolt ehk mis täiskogu ise peab tar
ära, et nõuande jaoskondlik korral viliseks otsustada.
dus oli õige, et see arvestab kõigiti koha§ 22. Juhatus on eriliste volitusteta kõi
päälsete nõuetega ning seisab parteipolitikast gi Büroo asjade ajajaks, varanduste valitse
eemal. See kohtadel võidetud usaldus võimal jaks ja esindajaks. Eriti on tema ülesandeks:
das ka keskkohal oma tööd edasi viia. T. N.
a) Büroo täiskogu koosolekute päevakor
Büroo autoriteet sai põhjeneda peamiselt jaos- dade määramine, kokkukutsumine ning otsus
kondliku töö asjalikkusel ja erapooletusel.
te teostamine;
Kuigi eelmisest peab järeldama, et T. N.
b) Büroo tööjõudude ametissevõtmine ja
Büroos ei olnud loodud mitte kõigiti just vallandamine, väljaarvatud juhataja-direktor;
c) tööjõudude ülesannete, teenistustingiideaalne asutis, mis vastaks kõigile täiusliku
keskkorraldise põhimõttelistele nõuetele, siis muste ja palga määramine täiskogu poolt an
ki oli võimalik selle kaudu võrdlemisi edukas tud juhtnööride ja normeerimispõhimõtete jä
jaoskondliku agronoomia sissetöötamine. Aja rele;
jooksul, töö arenedes ja süvenedes, oleks, loo
d) tegevusjuhiste andmine tööjõududele ja
detavasti, võimalik olnud kõik mainitud ko- nende tegevuse järelvalve;
narlused, mis seni töös takistuseks olnud, kõr
e) Büroo õiguste ja huvide kaitsmine koh
valdada. Kuna aga nüüd töö juhtimise võtab tutes ning asutistes;
üle Põllutöökoda, siis jääb loota, et sääl osa
f) Büroo nimel igasuguste lepingute ja ak
takse leida märksa soodsamad võimalused, tide tegemine ning volituste andmine Büroo
eriti agronoomilise töö ühtlustamise ja kesk asjade ajamiseks kõigis kohtu-, ameti- ja erakoha autoriteedi võitmise mõttes, mis senisest asutistes;
*)

„Ühistegevusleht“ 1931, nr. 4. G. Voitka. Või ekspordi korraldus.

g) üksikute juhatuse liikmete ülesannete
määramine;
h) Büroo asjaajamise ja majandusliku kor
ra määramine.
§ 24. Büroo direktori ja sekretäri üles
andeks on Büroo maatulundusliku nõuandeja uurimistegevuse arendamine ning Büroo
sekretariaadi ja kohtadel asuvate tööjõudude
tegevuse, asjaajamise ja majanduse tegelik
juhtimine Büroo juhatuse poolt antud juht
nööride järele. (Majanduse juhtimine on pan
dud juhatuse poolt sekretäri peale. Toimet.).
§25. Eritööjõudude ülesandeks on:
a) maatulunduse ja selle üksikute alade
uurimis- ja arendamiskavade koostamine;
b) maatulundusliku nõuande- ja katsetegevuse jälgimine, töömeetodite uurimine ja aren
damine;
c) maatulundusliku uurimise- ja nõuande
tegevuse andmete koondamine ja läbitööta
mine;
d) maatulundusliku nõuande korraldamisel
üleskerkivate eriküsimuste lahendamine.
§27. Maa-agronoomide ülesandeks
on:
a) maakonna maatulundusliku nõuande
korralduse kavade ja eelarvete koostamine;
b) jaoskonna-agronoomide tegevuse juhti
mine, korraldamine, ühtlustamine ja järel
valve;
c) jaoskonna-agronoomide ja teiste riigi
toetusel maakonnas töötavate agronoomiliste
tööjõudude tegevuse ühtlustamine ja kooskõ
lastamine;
d) kontakti loomine maaomavalitsuste ning
kohaliste ühistegeliste ja seltskondliste orga
nisatsioonidega;
e) maatulundusliku ühistegevuse organi
seerimine, arendamine ja toetamine kooskõlas
ühistegevust juhtivate ja korraldavate kesk
organisatsioonidega ;
f) faktilise materjali põhjal aruannete esi
tamine maatulunduse seisukorra ja nõuande
tegevuse kohta maakonnas;
g) omas raioonis jaoskonna-agronoomide
ülesanded.“
Nendest kodukorra määrustest on ka kinni
peetud, detailides neid sekretariaadi ülesanne
te osas. Täiskogu on käinud koos 2 korda aas
tas, juhatus ja revisjoni komisjon tarviduse
järele. Juhatuse koosolekuid peeti tarviduse
järele, läbistiku kord kuus; koosolekuist võt
sid sõnaõigusega osa sekretariaadi tööjõud.
Töö kooskõlastamiseks, üleskerkinud vaja
duste ja programmiküsimuste lahendamiseks
ning tarviliste juhtnööride andmiseks on pee
tud läbistiku 2 korda aastas maa-agronoomide
koosolekuid Tallinnas, tarviduse järele erior

ganisatsioonide tööjõudude osavõtuga, ja sesoonilisi jsk. agr. nõupidamisi maakondades,
enamasti sekretariaadi ja kohaliku maavalit
suse esindaja ning maakonnas töötavate eriseltside instruktorite osavõtuga. Pääle selle
on peetud 1929. ja 1931. a. ülemaalised jsk.
agronoomide suvepäevad, kus päärõhk oli
pandud töökorralduse, metoodika ja -taktika
küsimustele ning agronoomide vastastikuse
tutvunemise võimaldamisele; teiseks on maini
da igal aastal T. N. Büroo korraldusel peetud
karjakontroll-päevi assistentide, jsk. agronoo
mide, karjatõuarendajate ja karjapidajate
ühisel osavõtul, — karjamajandust ja karja
kontrolli puutuvate küsimuste käsitamiseks.
Täienduskursused tulevad mainimisele eraldi.
Kohapäälsete p-m. organisatsioonidega teos
tus töö-alaline kontakt ja töö suunade ning
programmide kaalumine ja sanktsioonimine
nende organisatsioonide juhatuste koosoleku
tel, nõupidamistel jaoskondades üksikute juh
tivate tegelastega ning jaoskondlikkudel põllumajanduspäevadel. Jaoskonna agronoom sei
sis alaliselt kohapäälse põllumajanduse nõue
te teenistuses, milliste nõuete avaldajateks on
jaoskonnas asuvad p.-m. organisatsioonid.
Tegevuse ülevaateid on esitatud kirjalikult
või suusõnal toetust-määrajatele asutistele:
Riigikogu maakomisjonile, P. M. Põllumajan
duse osakonnale, maavalitsustele kui ka koha
likkudele p-m. organisatsioonidele. Rahalisi
aruandeid keskkohas kontrollis Büroo revis
joni komisjon ja Põllumajanduse osakond
ning kinnitas Büroo täiskogu ja Vabariigi
Valitsus.
Büroo-aegse nõuandetöö
sisuline külg kujunes vas
tavalt põllumajanduse halvenevale seisukorra
le. See seisukorra halvenemine peegeldub ku
jukalt põllumajandussaaduste hindade liiku
mises, mis toodud „Põllumajandusturu“ järe
le järgnevas diagrammis (Ihk. 15):
P-m. saaduste hindade langusega ei käi
nud vastaval määral kaasas tootmisvahendite
hinna, tööpaikade ja võla protsendi langus,
mis viis talud raskustesse ja sellega tõkestas
raskelt põllumajanduse arengut. Neil praegu
üldtuntud ja mujal käsitamist leidnud nähetel
siin üksikasjalisemalt peatuda ei tarvitse; piir
dun nende, kui nõuandetööd raskendava mo
mendi konstateerimisega.
Juba Büroo tegevuse esimesel aastal võeti
nõuandetöös vastav suun, mis ka täiskogu
poolt teise (1930. a.) tegevusaasta algul järgne
val kujul hääks kiideti:
„II. Töösihid. 1. Põllumajandu
se ja talumajapidamise arenda
misel juhtmotiiviks lähemate aastate
sisul
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Põllumajandusesaaduste hindade liikumine.
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nõuandetöös on talu omakapitali ku
jundamine ja kokkuhoid. Talumajapida
mise organisatsioonis selleks taotleda a) olu
dekohast mitmekülgsust, üksikute nii omatarvituse- kui ka turutoodangu- alade vastasti
kust kooskõlastamist üksteise nõuetele, b) talu
tööjõu kasutamise arendamist ratsionaliseeri
mise ja täielikuma ärakasutamise suunas,
c) tagasihoidlikkust ja ettevaatust investeerimistega. Valmistusvahendite alal taotleda kok
kuhoidu ja kodust valmistust: a) omakasvata
tud kari, b) omakasvatatud söödad, eriti karjakoplid, põlluliein, juurvili ja segavili solohernega, c) kodused ja 'looduslikud väetised,
ratsionaalse täiendusega kunstväetistes, d) kok
kuhoidlik maaparandus kindlate kalkulatsioo
nide alusel kooskõlas majapidamise organi
satsiooniga, e) omakasvatatud (paljundatud)
seemnevili. Ümbertöötamise ja turundamise
alal vahetalituse ja tööstuskulude vähenda
mine ning kvaliteedi tõstmisega kaubamineku
kindlustamine, eriti piimasaaduste, munade,
mõnede aiasaaduste ja teravilja alal.
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Karjamajanduse (piimakari, sead) arenda
mine enamikus tähtsama majapidamise ha
runa odavama, suurema ja kõrgemakvaliteedilise toodangu suunas; tõumaterjali, söötmisolude ja piimapuhtuse parandamine. Tarvilisteks kõrvalliarudeks oludekohaselt teravili,
eriti nisu ja rukis (müügivõimaluste kuju
nemise järele); mullaharimise, maaparanduse,
väetuse, sordi ja seemne küsimuste lahendus
ratsionaalsel tulunduslikul alusel. Heinaseemne kasvatus. Linnukasvatus, eriti väikemajapidamistes, — kus turundamise eeldused ole
mas või loodavad. Aiandus omatarvete rahul
damiseks ja ettevalmistus (viljapuude ja
marjade alal) müügiks kasvatamiseks. Kartul
ja lina — olevates piirides kasvatuse ratsio
naliseerimine; ka kartul loomasöödana.
2.
Väikemajapidamiste alal elu
jõulisemate ja ratsionaalselt korrastatud suu
rus- ja asukoha- tüüpide leidmine ja nende
eeskujul teiste arendamine täielikumaks tööjõukasutamiseks omavarustamise ja osalise

turutoodangu (kanad, aed, mesilased, piim, anne ning juhatuste- ja peakoosolekutel sel
aia-seemnevili) otstarbel.
gitustöö haiglase võistluse kaotamiseks ja
3. Noorte alal huvi kasvatus põlluma ühistöö normaalalusele viimiseks, (raiooni ja
janduse ja maaelu vastu, tehniliste oskuste ja tööstuskulude mõttes). Kvaliteedimaksu õhu
tulundusliku mõtlemisviisi ning seltskondlik tamise kaudu võituru kindlustamine. Meierite
kude kogemuste arendamine tulevaseks ise täienduskursused. Piimaühingute juure kontseisvaks tööks talus. Selleks töötamine esi rollringide asutamise kaudu piima hulga ja
algul peamiselt aianduse, kanapidamise ning kvaliteedi tõstmine. Koostöö piimanduse alal
taimekasvatuse aladel.
agronoomilise võrgu, piimanduse konsulenti4. Maatööliste 1 e ratsionaalsemate töö de ja kontrollassistentide vahel.“
võtete õpetus ning kaasaaitamine iseseisva
Need töösihid on üldjoontes maksvad
majapidamise rajamisel, kus neil selleks või olnud kogu Büroo tegevuseaja kestel. Neid on
malusi.
vaid oludekohaselt — nii üldulatuselt kui ka
5. Ehitused ja k od u k a u ni s t u s. kohtadel — täiendatud, detailitud, üksikasjus
Vastavalt tagasihoidliku investeerimise põhi edasi arendatud. Sest sellest ajast pääle on
mõttele odavamate otstarbekohaste, ainult hä- põllumajanduse seisukord samas suunas ai
davajaliste hoonete püstitamine ja sisustami nult halvenenud, nii palju, kui sellele mõnede
ne. Kodu ja selle ümbruse kaunistus talus kät agraar-politiliste võtetega pole suudetud osa
tesaadavate vahenditega, maa-elu meeldiva list tõket teha (teraviljakaitse j. t.). See üldi
maks muutmiseks.
ne töö suun tunnustati õigeks uuesti Büroo
III.
Abinõud ja metoodika: 1. Tatäiskogu 1931. a. kevadisel koosolekul, veel
lupidaja isetegevuse äratamiseks ja enam sääl juures alla kriipsutades majapida
arendamiseks jätkub võimalikult suurema mise mitmekesistamise, ostuvahendite tarvi
hulga põllumajanduslikkude organisatsiooni tamise piiramise, siseturu ärakasutamise ja
de juuretõmbamine kohapeal agronoomilise karjasaaduste odavama tootmise (karjakoplid
töö juure, jaosk.-agronoomi kontakti loomine j. t.) vajadust. Need põhimõtted tehti teata
seltsidega, ühingutega, ühistegeliste asutis vaks p-m. ajakirjanduses, ringkirjaliselt ja
tega. See võimaldab ka agronoomil endal olla kursustel jsk. agronoomidele ning kontroll-asjaoskonna majandusliku seisukorraga kursis. sistentidele.
Põllumajanduslikud päevad võtavad üles ja
Ei saa öelda, et need põhimõtted oleksid
selgitavad akuutsemaid päevaküsimusi ja kin
leidnud
vastuvõttu (Büroo täiskogus) täitsa
nitavad jaoskonna agronoomilise töö program
mid. Loengud, kirjandus ja lühiajalised teo ilma vaielusteta. Tähtsamaks neist oli nimelt
reetilised kursused selgitavad, äratavad huvi küsimuse ülestõstmine (K. Tonkmanni poolt),
ja aitavad teostada üksikute küsimuste lahen kas on meil õigust karjapidamist meie põllu
damist talus. Demonstratsioonid, katsed, võist majanduse peaharuks edasi pidada, kus kar
lused, ekskursioonid ja tegelikud kursused an jasaaduste hindade langus on muutnud selle
navad näitlikku või tööõppust, õpetavad uusi ebatasuvaks. Teiselt poolt ei eitatud ka küll
oskusi-teadmisi. Kohapealsed põllumajandus seisukorra raskust, kuid juhiti tähelepanu
likud pidud-koosviibimised kasvatavad üks sellele, et karjamajanduse alal ei ole meie
meelt. Kõigi nende kaudu arenevad ka agro põllumajanduses mitte veel kõik võimalused
noomi sidemed üksiktalunditega, kus teostub võistlusvõime ja tasuvuse tõstmiseks ära ka
tähtsam ja vastutusrikkam nõuande- ja abi sutatud, eriti odavama piimatootmise alal;
ala — üksiknõuanne ja talukorrastus talu teiseks muud väga kaaluvad motiivid — kar
analüüsi alusel; laiendatakse usaldustalude jamajandusse ja võitööstusse investeeritud
võrku, mis on nõuande tugipunktideks. Side kapitalid, karja vajadus majapidamise orga
mete loomiseks aitavad kaasa ka agronoomi nisatsioonis, väärika asendaja puudumine
peale pandavad kõrvalülesanded, maaparan- karjale, meie looduslikud soodustused karja
pidamisele j. t. Kohutati uuesti, et töö suun ei
duslaenude j.t. aladel.
2. Noorte kasvatus ja õpetus sünnib näegi ette ainult karjale tugenemist, vaid
noorte klubides ja ühingutes, kus agronoom nõuab tingimata majapidamise oludekohast
esialgul juhina, siis konsulendina kaasa töö mitmekesistamist, eriti siseturu täiusliku ära
tab. Võistlused, loengud, ekskursioonid, de kasutamise suunas.
monstratsioonid, kirjandus ja näitused on siin
Nendest sihtidest väljudes püüdis Büroo
erilist rõhku panna piimatootmise odavamaks
peategevuseks. Klubide juhtide kursused.
3. Piimanduse ja muu majan muutmise abinõudele ning talundi kõrvalhadusliku ühistegevuse alal, pääle tut rude täiuslikumale väljaarendamisele, maja
vumise olukordadega (esijoones piimaühin- pidamise kindlustamisele ja karjamajanduse
guis vastava uuringu kaudu),—tehniline nõu toetusele selle kaudu.

Piimatootmise odavamaks muutmisel lan
geb pää rõhk söötmise odavusele. Raamatupidamistalitise ja Büroo enda arvutuste ja
uuringute alusel söötasid hinnates ja neis va
likut tehes, baseeruti kolmel tähtsamal söödarühmal: karjamaa, kartul (või raiooniti juur
vili) ja põllu- ning niiduhein. Sedavõrd, kui
meie tasuva toodangu kõrguseni jõudvad kar
jad suudavad söötmist täiuslikumalt neile
põhi-söötadele rajada, suudetakse piimahindade languse raskustele vastu panna. Kuid selle
programmi teostamine ei ole mitte ühe aasta
töö. See töö on alles pooleli, õigemini esime
sel astmel. Töösihi saavutamiseks osutus loo
mulikult tähtsaks jsk. agronoomide ja kontroll-assistentide tihe koostöö ja Büroo püüe
assistentide tööd juhtida võimalikult rohkem
ka karjasöödakasvatuse-nõuandele ja abile.
Need küsimused, — eriti karjakoplite raja
mine ja õige kasutamine, — olid loengute teemiks kõigil karjakontroll-päevadel ning as
sistentide ja jsk. agronoomide ühistel täien
duskursustel; erilised tegelikud täienduskur
sused karjamaade küsimusis korraldati jaos
konna agronoomidele (esimesed juba Agronoomilise Büroo ajal). Sama teemi käsitami
seks telliti asjatundlikke artikleid p.-m. aja
kirjanduses avaldamiseks („Uus Talu" ja
„Niit ja Karjamaa", eriti mõõduandvad J.
Metsa ja Th. Pooli artiklid). Rajati igas jaos
konnas Niidu- ja Karjamaade Ühingu ja
A. R. T. Põllumajanduslikul eriteadlase A.
Juhansoni kaastegevusel näite- ja kontrollkarjakopleid. Et alles võrdlemisi noore ja
järjest areneva karjamaade liikumisega vä
lismail kursis olla ja uusi kogemusi välismailt
hankida, astuti samme, et meie eritundjad
sellel alal sa-aks 2. Rabvusvahelis. Karjamaa
de Kongressile komandeeritud. Põllutööministeeriumi vastutulekul ja osalt ka Büroo aine
lisel toetusel läkski korda see mõte teostada,
mis väga kasulikuks osutus (v. J. Metsa ar
tiklid „Agronoomias" 1931). Ka Büroo poolt
korraldatud ekskursioon agronoomidele ja
põllumeestele Stockholmi p.-m. näitusele taot
les muude hulgas neidsamu sihte. Enamikus
jaoskondades oli — eriti viimasel aastal —
karjamaade küsimus tähtsamaks agronoomilise töö teemiks. Karjamaade parandamise kü
simus on põhjapaneva tähtsusega mitte üksipäinis aasta piimatoodangu odavamaks muut
misel, vaid ka kogu majapidamise korrasta
misel. Seda nimelt karjakoplite kaudsete mõ
jude tõttu. Karjakoplid vabastavad karja sõtkumisest kesapõllu ja võimaldavad seda kor
ralikult harida, — sellega leivavilja saake tõs
tes; sama on maksev ka kõrrepõldude kohta.
Koplid jätavad karjale talveks rohkem sööta
—ristikheina ja kesavikki; selle tagajärjel

suureneb ka talu sõnniku hulk. Karjakoplite
pindala ja toodangu arenedes võivad koplid
edaspidi anda ka heina talveks, — kui neid
juba ka vaheldamisi niita saab; kopli tihe
peen hein on kõrgeväärtuslik, ületades isegi
kõrrerohke põlluheina. Koplite abil on lahen
datav meil ka silo-küsimus. Silo pakub kar
jale kõige odavamat tooressööta talvel. Seni
on meil aga silo levimist takistanud sileeritava aine puudus: kari sööb karjamaa puudusel
viimase halja lible suvel ära, olgu see ädal
või kesavikk; need on aga pea ainukesed meil
sobivad silo-ained. Kus põllumaad vähe, va
bastab karjamaade parandus osa põldu toidu
viljadele j. t. kultuuridele. Koplid vähenda
vad ka talu tööjõu tarvet. Kõige selle pärast
on karjakoplite rajamine meil teravamaks
ülemaaliseks päevaküsimuseks, mille la
hendamine võetud suunas nõuab veel pikki
aastaid sihikindlat agronoomilist tööd ja tihe
dat koostööd jsk. agronoomia, katsejaamade,
kontroll-assistentide, p.-m. ajakirjanduse ja ka
karja tõuseltside tööjõudude vahel.
Teistest söötudest olid nõuandetöös tähtsa
mateks tähelepanu-objektideks mahlakad söö
dad, juurvili ja kartul ning põlluhein, vähem
niiduhein. Et mahlakate söötade tootmiskulu
de kohta harilikkudes talu-oludes andmeid
saada (Raamatupidamise Talitise andmed on
kahekordse raamatupidamisega talunditest,
kus hulgas rohkesti mittetüübilisi majapida
misi, — asutiste mõisad j. t.), korraldati jsk.
agronoomide kaudu eriline uuring — üksiku
te viljade tootmise tulude-kulude arvestus, mis
andis Raamatupidamise Talituse omadele
osalt vastukäivad andmed (v. eelkokkuvõte Th.
Pooli artiklis „Uus Talus" 1931). Taludes osu
tus sü kartulis märksa odavam, kui juurvil
jas, peamiselt just juurvilja madalate saakide
tõttu. Sellepärast tuli hakata juhtima rohkem
tähelepanu kartuli söötmisele mahlaka sööda
na, muidugi, kus kartuli paremad turundamise võimalused puuduvad. Ühes jatkati juurviljakasvatuse õpetamist, peamiselt tegelikel
kursustel kui ka juurviljakasvatuse ja hari
mise võistluste kaudu, — et viia juur vii jakasvatus nii kaugele, et see suudaks anda
langenud piimahindadele vastavat odavat söö
ta (muu hulgas ka koduste väetiste rõhutami
ne). Kuid on ette näha, et töö tulemused sel
alal saabuvad väga visalt; on ju juurviljakasvatus olnud propaganda-objektiks juba sest
ajast pääle, kui tööle asusid esimesed instruk
torid-pioneerid, ometigi on tulemused seni jää 
nud üldiselt puudulikeks.
Põlluheinakasvatuse alal oli tähtsamaks tee
miks saakide suurendamine oludekohaste1
seemnesegude ja väetuse abil, osa raioonides
ka pindala laiendamise teel kesa või tõuvilja-

de arvel. Käesoleval talvel, kus kunstväetiste
hindade langus ei taha sugugi sammu pidada
piimahindade omaga, tuli põlluheina väetuse
soovitustes, eriti kaali osas, tunduvalt tagasi
tõmbuda. Eriküsimustena olid nõuandetöös segafosl^adi tarvitamine ristikheina väetuseks
superfosfaadi ja toomas jahu asemel, nagu see
osutus õigustatuks katsejaamade, jsk. agro
noomide ja põllutöökoolide 1929—30. a. katsete
põhjal. 1931. a. võeti üles põlluheina-väljade
lupjamise küsimus, mille lahendamiseks alus
tati käsikäes Tartu ülikooli Agrikultuurkeemia katsejaamaga hulgalisi katseid taludes.
Eelmistel aastatel jsk. agronoomide poolt kor
raldatud mulla-happesuse määramised osuta
sid paljudes kohtades lupjamise vajadusele.
Niiduheina alal korraldati väetuse-katseid ja
demonstratsioone; töötati kaasa sookultuuri
levitamise alal, eriti kohtadel, kus piiratud või
õhuke põllupind ei võimalda ristikheina kas
vatamist tarvilises ulatuses.
Koduste jõusöötade alal soovitati segaviljakasvatust, jätkates Agronoomilise Büroo poolt
algatatud solo-herne seemne levitamist; on
veel lahtine küsimus, kas on solo-hernes sobi
vam kasvatada puhtalt või segaviljana; puhtalt-kasvatamise kasuks on kogunenud tähele
panekuid. Kohati on mõnel liblikõielistele eba
soodsal aastal solo-hernes ka vähemrahuldavaid tulemusi annud; sellepärast vajab soloherne küsimus veel täiendavate tähelepaneku
te ja katsete korraldamist; igatahes omab solo mitmeid paremusi võrreldes peluskiga.
Käsikäes söödakasvatuse ja karjasöötmiso
küsimustega (viimased eriti kontrollühingute
kaudu) käis — üheskoos tõuseltside tööjõudu
dega — karjaparanduse ja tõumaterjali levi
tamise töö: näitused, pulli jaamad, suguvasikad jne. Segavalt mõjub siin tõuseltside oma
vaheline võistlus. Selle reguleerimiseks tõsteti
Büroo poolt üles algatus, et detailsem tõuraioonide fikseerimine (eriti segaraioonidesi
usaldatakse rohkemal määral jsk. agronoomi
dele. Koos kohapäälsete p.-m. organisatsiooni
dega ja tõuseltside tööjõudude kaasabil kavat
seti läbi viia jaoskondade jaotus tõu-alaraioo
nidesse, et siis igas alarioonis jsk. agronoomi
soovituse kohaselt tõuseltsid üksteise tööd ei
segaks. See algatus leidis teatud poolehoidu
ka Karjatõuarenduse Komitee tegelaste poolt
ja selle teostamine seisis viimasel ajal päeva
korral, jääb aga nüüd Büroo töö jatkaja hoo
leks.
Majapidamise mitmekesistamise suunas töö
tati rohkem teraviljakasvatuse, seakasvatuse
ja kanakasvatuse alal.
Teostatud teravilja kaitse kui ka Jõgeva
Sordikasvanduse uurimuste tagajärjel (meie
nisu väärtuse üle) avanes siht ja võimalus —

omamaa toiduvilja tarvet katta omamaa vilja
ga. Kindlustatud hind võimaldas siin ka vas
tavaid tehnilisi vahendeid julgemalt tarvituse
le võtta. Neist olid nõuandetöös tähtsamadviljasoid ühes seemnepuhastusega, väetus, mul
laharimine, osalt ka seemnepeitsimine.
Rukki sortidest, parema puudumisel, levita
ti maarukki asemele Sangaste rukist, püüdes
teostada seda võimalustmööda külade kaupa.
Astutud sammudele vaatamata ei läinud kor
da saavutada vastavatelt riigiasutistelt nõus
olekut ja korraldust, et Sangaste rukki seeme
oleks vahetatud vilja kokkuvõtmise juuras
müügiks pakutava maarukki vastu. Küll aga
nõustus Riigimõisate Valitsus vahetama see
met kohal mõisates. Nii on jäänud Sangaste
rukki (resp. teiste kohalikkude hääde sordirukiste) levitamise töö veel pooleli; selle jät
kamine ei tohiks olla raske.
Nisu alal käis üheskoos selle pindala laien
damisega (1928. a. oli nisu all kokku üle maa
28 463 ha, 1931 a. 40100 ha) vastavate pare
maks osutunud sortide levitamine, — soovitus,
ostukohtade juhatamine ja kaasabi seemne
soetamisel. Suinisudest soovitati Diamanti, Ru
biini ja Kitcheneri, talinisudest Sangaste ja
Svea-nisu. Sortide, iseäranis suinisu omade le
vitamine toimus edukalt. Käsikäes seemnepuhastuse küsimusega (sortimispunktid j. t.)
seisis eriti nisu juures seemnevilja peitsimine
haiseva nõgipää vastu.
Väetamise alal pandi päärõhku laudasõnnikule, millest lähemalt järgnevas. Teraviljakaitse tõttu osutusid toiduviljad (ühes karja
maaga ja kuni viimase aastani ka ristikhei
naga) vähesteks nendest hüüdest, mis kunst
väetiste tarvitamist võimaldasid. Rohkem rõ
hutati rukkile sügisel fosforväetust ja keva
del tarviduse järele salpeetrit, nisule täisväetust, —- kus väetisi mitte laenu pääle ei tul
nud osta. Jätkati väetuse-katseid.
Mullaharimise alal tundus tarvilise (katse
lise) faktilise materjali puudus nõuandetööks.
Selle saamiseks koguti — pääle katsejaamade
(Kuusiku, Raadi) väheste andmete tähelepane
kuid mullaharimisest parematest taludest (mil
lede ümbertöötamine teoksil) ja paluti mõnd
küsimust võtta katsejaamades täiendavalt sel
gitamisele. Püüti mõjutada kesaharimise ja
söödiharimise järje parandamist (koorimiskünnid) j. t., üldse võtteid, mis kaasa aitavad
mulla püsiva küpsuse loomisele ja umbrohtu
de hävitamisele, viimaste võtete hulgas ka
orase äestamist.
Teravilja kõrval juhiti tähelepanu ka söögihernele. Raskust sünnitas aga tarviliste
katseandmete ja hernekasvatuse tegelikkude
kogemuste puudulikkus ning senine raskus
herne ülejääkide realiseerimisel. Toll ja kait

seväe ostud läinud sügisel kõrvaldasid viima
se puuduse. Kohane oleks liernekasvatuse le
vitamine kitsamates piirkondades, kus selleks
eeldused soodsamad. Meie liernekasvatuse
suurim puudus — ussitanud saadus — mõeldi
kõrvaldada varase sordi (Mai Dopper) levi
tamisega.
Heinaseemnekasvatuse korraldamiseks püü
ti kaasa aidata üksikutes paremates taludes.
Raskusi tegi turu puudumine (aruhein j. t.)
ja tarviliste oskuste õpetamine (kõrsheinte
puhtas reaskultuuris kasvatamine). Esialg
seks sihiks seati timuti ja ristikheina seemne
ga kodumaa ning teste heinte seemnega talu
külvitarvete varustamine; lootes, meie heinaseemne kõrgele proveniensi-väärtusele tuge
des, tulevikus ka ekspordi võimalustele, mis
aga turunduslikku korraldust ja ettevalmis
tust vajab.
Alad, kus mõeldi ja töötati tehnilise või
korrastusliku nõuande kõrval või isegi sellest
suuremal määral turunduslikkude küsimuste
luures, olid kartul, aiandus-mesindus ja liha
loomad.
Kartuli alal oli tehnilises töös esikohal vas
tavate sortide levitamine ja võrdluskatsed
nendega. Eksport-raioonides olid nendeks sor
tideks peamiselt Majestic ja Jubel, osalt IIp to
date, mujal Deodara (ja Parnassis), Odenvaldi sinine, Varaseim kollane ja Duke of York:
raskusi tekitas kõigiti vastuvõetava eksport
kartuli sordi puudumine, sest loetletud on
omad puudused. Selle töö kõrval propageeriti
eksportkartuli sortimist ja müüki suuremates
ühtlastes partiides, mis 1931. a. kevadise eks
pordi hooajal kohati ka tagajärgi (kõrgemat
hinda) andis. Muud turunduslikud küsimused
leiavad käsitamist järgnevas turundus-eriteadlase G. Voitka artiklis, kelle poolt vastavad
kavad välja tööpati ning Põllutööministeeriu mile, Kartulikasvataiate Ühingule ja kohalik
kudel kartulikasvatajate päevadel esitati; eksport-määrustiku muutmisel arvestati osalt
nendega.
Aianduse alal töötati käsikäes AianduseMesinduse Keskseltsiga ja selle instruktorite
ga kohtadel. Üldiseks sihiks on püüe sinna
poole, et oma aiandus suudaks esijoones kodu
maa turgu rahuldada (selle kõrval väljavaade
õunte j. t. ekspordi suurenemisele), ja et kas
vaks aiasaaduste tarvitamine talus endas. Sel
lekohaselt aedade rajamist ja korrastamist
ning jällegi turundamise korraldust (kvali
teet, standardid, pakkimine) püüti selgitada ja
teostamisel kaasa aidata. Lähemalt vastava
test väljatöötatud kavadest aianduse ja me
sinduse alal v. nimetatud G. Voitka artiklis.
Säälsamas ka algatustest ja väljatöötatud ka
vadest loomaliha turundamise alal.

Bürool endal puudus võimalus turundami
se alal aktiivselt teotseda, tuli piirduda turundusküsimuste prioriteedi rõhutamisega
ning propagandaga, turundamise seisukorra
uurimisega ja valgustamisega, kavade välja
töötamisega ja nende üleandmisega vastava
tele asutistele (Põllutööministeerium, Ühiste
geline Liit, Revisjoniliit, Aiandus-Mesinduse
Keskselts j. t.).
Teravilja kõrval tähtsamateks majapidami
se kõrvalharudeks olid neil aastatel tunnusta
tud sea- ja kanakasvatus.
Seakasvatus sai hoogu ja julgustust peale
peekoni-fondi seaduse vastuvõtmist. Et jsk.
agronoomid saaks seakasvatuse alal iseseis
valt ja aktiivsemalt teotseda, korraldati neile
raioonide viisi loomaarst L. Voltri juhtimisel
ja teiste vastavate erijõudude kaasabil tegeli
kud seakasvatuse täienduskursused, kus eri
list rõhku pandi sigade söötmise ja sigala
sisustamise tegelikule õpetamisele. Läbiteinud
need kursused suutsid jsk. agronoomid läbi
viia hulgaliselt tegelikke seakasvatuse kursusi
j. t. töid seakasvatuse arendamise alal, milli
sel tööl kindlasti ka omajagu mõju ei puudu
nud viimasele seakasvatuse tõusule. Kuigi
peekonihindade langus ähvardab seakasvatu
sel jalad alt ära lüüa, siiski normaalsetes olu
des on see kooritud piima ja kartuli ning te
ravilja ülejääkide kasutajana tähtsaks ja ala
liseks toeks karjapidamisele ja talumajapida
misele üldse.
Samalaadilised tegelikud täienduskursused
korraldati osa (V3) jsk. agronoomidele ka ka
nakasvatuse alal, ühenduses väiketalundite
nõuande korraldusega. Need võimaldasid ka
agronoomidel aktiivsemat osavõttu nõuande tööst sellel alal, — nii kanalate sisustamisel
kui tõumaterjali levitamisel, — eriti vähema
tes talundites. Kavatsus sea- ja kanakasvatuse
tegelikke täienduskursusi käesoleval aastal
jätkata jäi teostamata Büroo eelarve suure
kärpimise tõttu aasta lõpul.
Lisaks nendele talu eriharulistele küsi
mustele veel mõni märkus tootmisvahendeist
depressiooni ajal.
Ostuvahendite tarvitamise piiramise pu
hul taludes on tähtis nende asendamine ta
lus endas saadaolevatega, olgu need tootmis
vahendid või talu tarbeained. Kuna kriisi
ajal loomulikult saab teatud aega olla kind
lam naturaalmajapidamisele rajatud talund
(riigi ulatuses ei tarvitse see niisama olla),
siis tuli ka püüda kaasa aidata majapidamise
teatud külgede suuremal määral naturaliseerimisele, — selle saavutamisele omast talust
või loodusest tööga, mis muidu osta tuli ja
võib olla muul ajal ostes ka odavam kätte
tuli, kui talus endas valmistatu. Tootmisva

henditest on selles mõttes eriti rõhutatud piimahindade langus juurviljakasvatuse jär
pääle mainitud karja põhisöötade koduseid jest vähem tasuvamaks muutis ja selle ma
väetisi, esijoones laudasõnnikut. Kunstväe- dalate saakide puhul kunstväetiste tarvita
tiste tarvitamise õigustamist on tulnud iga mist ei lubanud enam õigustada (madalad
aastaga ikka enam piirata, nii hüüde kui ka saag,, pole keskmises talus juurvilja juures
talundite liikidega. Kindlamateks kunstväe- tingitud mitte esijoones või ainult nõrgast
tisi tasuvateks taimedeks on jäänud lõpuks väetamisest); virtsaga kastmine suudab vä
üldises ulatuses ainult parandatud karjakop- hemate põldude puhul juurvilja tootmiskulu
1 id, toiduviljad ja sookultuurid; talundite sid kokku hoida.
hulgast — ratsionaalselt korrastatud, kus ka
Muudest tootmisvahenditest olid tööpro
mõni teine kultuur (põlluliein, juurvili, kal grammides seemneviljad, nii heinaseemnelimad seemneviljad) veel kunstväetiste tarvi kasvatus omatarbeks kui ka teiste taimede
tamist nõuab ning tasub.
seemnekasvatus ja -paljundus omatarbeks
Laudasõnniku alal tehtava selgitustöö põh (kartul, nisu, kaer j. t.).
Ka tööriistade ning lautade sisustuse ko
jendamiseks korraldati kindla kava järele
laudasõnniku proovide võtmine taludest ja duse valmistamise Õpetamine kuulub ostuvanende proovide analüüs (Riigi p-t. katsejaa hendite tarvitamise piiramise hulka.
Piirdun nende täiendavate seletustega T.
mas). Vastavad andmed ja tulemused aval
N. Büroo-aegse töö sihtjoonte asjus, sest ük
dati „ Agronoomi as“*).
See uuring andis agronoomile kindlamad sikult on tööprogrammi küsimused loetletud
alused kvantitatiivseteks- arvutusteks ning järgnevas eriartiklis. Siin nimetatud küsi
tarvilised faktilised juhtmed parema ja roh mused on rohkem ülemaalise ulatusega ning
kema laudasõnniku saamiseks talus. Täht ühenduses just depressiooni ajaga. Iga jaos
sam abinõu selleks pääle teadliku töö on alus- konna eriküsimused selguvad jaoskonna iseturvas. Mõlemi propaganda käis sellepärast äralsuste analüüsist ning koliapäälsete talun
käsikäes. Raskusi sünnitas asjaolu, et vare dite nõuetest ja p-m. organisatsioonide soo
matest aegadest oli paljudes kohtades ühisest videst.
Lahus otsekohese jaoskonnatöö ülevaatest
turbavõtmisest jäänud halvad mälestused,
turbaühingute halva sisemise korralduse vajavad nimetamist tööd ja algatused, milli
tõttu: turvas on tulnud liig kallis ja sageli sed teostatud Büroo juure ületoodud eri-töömitte küllalt kuiv. Tööd tuli alustada palju jõududega: karjakontroll ja piimandusnõudes kohtades uuesti otsast pääle, ühingu sise anne, teiseks tööd väiketalundite korrastamise
mise asjaajamise (töölepingud, arvepidamine ja maanoorte organisatsioonide juhtimise
j. t.) korrastamisest kui ka turbavõtmise, kui alal.
vatamise ja purustamise tehnilistest küsi
„ . , . „ .
Karjakontrolli juhtimise
mustest. Aitasid kaasa sõnnikuhoiu ja turba- pfimandusnõonnne. kohta, mis oli Büroo üles
tarvitamise võistlused, mida korraldati kohta andeks 1. VII. 1929 a. peale, ilmusid eriaruandel, kus selleks ühingutelt või mujalt oli või ded T. N. Büroo väljaandel.**) Sellepärast
malik saada toetusi. Üldist kavatsust, läbi võib siin piirduda vaid üldsema ülevaate
viia eeskujuliku sõnnikuhoiu premeerimine, andmisega. Kontrollühingute, nende töö ja
ei läinud korda teostada rahapuudusel.
tagajärgede areng teostus Büroo juhtimisel
Ühes sõnnikulioiuga seisis päevakorral normaalselt, nagu näitavad kontrollühingute
virtsa kasutamine, eriti viimasel aastal, kus elu 1927. aastast peale iseloomustavad arvud:
Aasta 1. juuliks

Ühinguid

Liikmeid

Kontrolllehmade “

Lehmi

182
34003
1927
4100
1928
36523
193
4368
37539
1929
210
4693
1930
42487
237
5591
46299
1931
255
5917
Samuti tõusu suunas on liikunud toodangud kontrollaastate järgi
Kontr.-aasta

Aasta toodang lehma kohta
Võirasva kg
Piima kg

1927/28
2316
1928/29
2230
2483
1929/30
2589
1930/31
Toodud arvud näitavad, et vaatamata karjamajanduse raskustele, kontrollühingute

8,9
9,2
9,3
10,3
10,9

100 sü tootnud piima kg

84,57
124,4
121,9
81,57
126,4
90,63
127,7
95,09
võrk on jõudsalt tihenenud ja piimatoodangud on tõusnud (kuigi ostujõusööda tarvita-

*) «Agronoomia" 1931. nr. 1. K. Liideman, Meie talu laudasõnniku väärtus.
**) Eesti karja kontrollühingute aastaraamat VIII ja IX (1930 ja 1931). Toimet. A. Vask.

mine kontrollkarjades on vähenenud). Võrgu
arendamisel on Büroo tegevuse ajal püütud
kontrollühinguid siduda teiste põllumajandus
likkude ühingutega, eriti piimaühingutega,
milline side muu hulgas aitab karjakontrolli
ka aineliselt kindlustada. Selle püüde taga
järjel töötavad praegu piimaühingute juures
ja toetusel üle 40 karjakontrollringi. Teiseks
püüti võrgu arendamisel ühendada seda ka
tõuseltside tööga, püüdes tõmmata kontrollühingute liikmeteks tõuseltside liikmeid ja
sidudes ka kontrollühingute ja pulliühingute
ning -jaamade tegevust, et selle kaudu tõhu
samalt taotleda üht kontrollühingute peaüles
andeid — karja parandamist. See püüd on
ka tagajärgi annud, ja seda tuleb jätkata.
Ühingute abirahastamise alal teostati mõ
ned muutused, mis karjakontrolli edu soo
dustavad. Esiteks täiendati abirahastamise
korda nii, et nüüd vanemate ühingute toetu
sed (arvates 1. IV. 31.) ei vähene enam ühin
gu vanusega; see võimaldab raskenenud olu
kordades ka vanematel ühingutel tegr^seda
teistega lihtlastes tingimustes. Teine muutus
puutub ühingu abirahastamist karjade suu
ruse järele,- tuues soodustusi väikekarjadele.
Kolmandaks on laiendatud karjakontrollriistade nimestikku, millede soetamiseks antakse
toetust; nimetamisväärt on selle tagajärjel
lubjapritside soetamine paljudes ühingutes;
lubjapritsid leiavad kasutamist ka aias. So
bivama, mõlemaid ülesandeid täitva lubjapritsi valiku hõlbustamiseks korraldati TNBüroo algatusel pritside ametlik proovimine.
Tegelikku karjakontrolli tööd on järje
kindlalt edasi viidud ja süvendatud nõuete
ning võimaluste kohaselt; ka siin pole mitte
kõik algatused lõpuni teostatud ja nõuaksid
veel töö jätkamist. Enam nimetamiseväärt
uuendusteks ja algatusteks tegelikus karja
kontrolli töös Büroo juhtimise ajal võiks pi
dada järgmisi.
Esiteks kontroll-assistendi ja jaoskonna
agronoomi töö sidumine ning kooskõlasta
mine. Assistentide inspekteerimise ja kont
rolli teostamise andmine jsk. agronoomidele
on kindlasti samm edasi. Sest esiteks teevad
seda tööd nüüd agronoomid muu tähtsama
töö kõrval, — sellega on kokkuhoid töös; tei
seks seob see agronoomilist nõuannet ja kar
jakontrolli, mis peavad olema sisult ühekssa
maks tööks, ühede samade põhiülesannetega,
— tööks, kus peab põllumajanduse ja agronoomilise töö edukuse huvides valitsema täie
line ühtlus. Selle kaudu saab ka assistent
tõmmatud rohkemal määral karjamajandusliku ja karjasöödakasvatusliku nõuande juu
re, mida meie olud kindlasti nõuavad; mitte
ainult karjapidaja tegevuse raamatusse fik

seerija, mitte statistik, vaid karjapidaja nõu
andja olgu assistent, — seda on taotlenud
koostöö loomine jsk. agronoomi ja kontr.-assistendi vahel, see mõte on edasi antud karjakontrollpäevadel samuti kõigil assistentide
täienduskursustel ning see on ka hakanud
ikka enam teostamist leidma; töötaks aga
need kaks. tööväge maal lahus, siis on siin
mõttesegadus või tööjõu raiskamine parata
matu.
Seni teostus karjamajanduslik nõuanne sel
teel pääle üksiknõuande kontroll-taludes roh
kem lüpsivõistluste, veistepuhastamisvõistluste, pullijaamade asutamise ja juurviljaharimise kursuste näol, viimased töökavad aga
näevad ette töö järgnevat süvendamist, eriti
karjasööda-kasvatuse alal koos karjasööda
eelarvete koostamisega.
Et assistendid nõuandetöös rohkem suu
daksid teha, selleks korraldati neile Büroo
poolt igal aastal täienduskursusi, püüdes neid
läbi viia järjest kitsamas ringis, kuni maa
konna piirideni. Peateemideks kursustel,
pääle karjakontrolli tehnika, oli karja sööt
mine ja karjasöödakasvatus (eriti karja
maad).
Assistendi karjakontrolli töö hõlbustami
seks ja ühtlustamiseks töötati välja ning kir
jastati (kahes trükis) „Kar j akontrollmäärusti k“, mis sel kujul seni puudus.
Selle täiendamise mõtet taheti arendada karjakontrolli-käsii aamatu väljaandmiseni, mil
lised eeltööd olid käimas.
Rõhutati noorkarja kontrolli teostamist ja
saadi ka tulemusi, — kokkuvõtteid üle 70(J
noorlooma kohta, mis annavad senipuudunud
tarvilikke andmeid noorkarja söötmisest.
Töötati välja koos Karjatõuarenduskomiteega ja kirjastati karjaraamatud, ühtlased
kõigile tõugudele; ühtlase karjaraamatu
puudumine mõjus seni mitmeti segavalt tõuarenduse töö tagajärgedest ülevaate saami
sele. Paljudes kontroll-karjades on nüüd kar
jaraamatud sisse seatud, milline töö jätkub.
Täiendati harilikku kontroll-arvepidamist
rahalise arvestuse lisandusega. Sel teel saa
dud andmed osutusid huvitavateks ja kasu
likkudeks. Ümbertöötatult on need avaldatud
„A g* r o n o o m i a s“ 1930. ja 1931. kontrolltalitise juhataja agr. A. Vaski poolt.
Tegeliku kontrolli teostamise täpsemaks
muutmiseks viidi läbi ühingute varustamine
kontrollitud piimapipettidega ning butüromeetritega. Riistade hoiu ja töö hõlbustamise
sihiga töötati välja kontrollassistendi normaal
riistade kast, mis assistentide hääfcskiitmisl
leidis kui küllalt täielik ja praktiline, ning
mitmes ühingus juba tarvitusele võeti. See
kast läks ka vastavatele karjakasvat. kooli

dele, nii et õpilased sellega ja selle riistadega
juba koolis harjuda saavad.
Üldse on püütud tähelepanu pöörata ka
koolidele — assistentide ettevalmistajatele, et
nende kaudu assistentide töövõimete taset
järjest tõsta; on juhitud tähelepanu mõnele
puudusele kooli programmides. Assistentide
ettevalmistamisel on läbi viidud eelpraktika
ja kutsetunnistus, et selle kaudu kindlustada
ühinguid paremate tööjõududega.
Ühingute töö kokkuvõtmise alal on saavu
tatud tarviline, ja arvatavasti ka nüüd juba
maksimaalne kiirus: viimased kaks aasta
raamatut on trükis ilmunud juba oktoobri
kuus, s. o. 3V2 kuud pääle kontroll-aasta
lõppu. See kiirus on ka naabermaade (Soo
me) tähelepanu äratanud ning säälses ajakir
janduses kiitvat mainimist leidnud.
Teiselt poolt 011 hoolega jälgitud kontrollühingute nõudeid ja kõigile võimalikult kii
relt vastu tuldud, ka kõik tekkinud arusaa
matused assistentide ja ühingute vahel kiirelt
ja asjalikult karjakontrollitöö huvides la
hendatud.
Piima nduslik erinõuanne teostus
Põllutööministeeriumi poolt Büroo juure ko
mandeeritud ja siin lühikest aega tegutsenud
piimanduse erikonsulentide poolt. Ei saa
öelda, et nende konsulentide komandeerimine
Büroo juure oleks olnud esmajärgu tähtsu
sega samm agronoomilise töö ühtlustamise
mõttes. Märksa tähtsam oleks olnud selles
mõttes nende konsulentide koondamine ühe
keskuse ümber, kes teotsevad taluma j andusliku nõuande alal talundi üksikutes eriharu
des; piimanduse erinõuandjad aga puutuvad
talukorrastusega kokku vaid erandjuhtudel.
Mis siiski nende tööd nimelt T. N. Büroo juu
res õigustas, see oli nende rippumatus siin
võieksportööridest ja muudest äridest, kellede
tegevus ja omavaheline võistlus suuresti kaa
sa mõjunud meie piimatalitiste ja koorejaa
made võrgu mõnesuguste vildakuste kujune
misele. Kuid Büroo tegevusse astudes oli see
võrk ju valmis fakt. Pealegi puudus ka nüüd
ühtlus nõuandes piimanduse alal: T. N. Büroo
agronoomide ja piimanduse erimõuandjate
kõrval teotsesid eraldi P. K. „Estoonia“ poolt
ülalpeetavad instruktorid ja Kontrolljaama
tööjõud. Siiski suudeti mitmel pool kohtadel
ka piimatalitiste võrgu mõnd puudust kõrval
dada aidata (piimatalitiste liitumised, koore
jaamade kaotamised resp. asutamised) —
kuigi selle ülesande viimasel ajal endale võt
tis vastav komitee Põllumajanduse osakonna
juures.
Pea tähelepanu piimandusealalises nõuandeföös juhiti tööstuskulude vähendamisele ja
võikvaliteedi tõstmisele. Selle ülesandega kor

raldati täienduskursusi meieritele ja koore
jaamade juhatajatele ning teostati alalist pii
matalitiste konsultatsiooni kohtadel, nii ühin
gute kutsel kui ka konsulentide oma-algatusel.
Töö- ja küttekulude kokkuhoiu saavuta
miseks meiereides kättejuliatatud ümberkor
raldused, tööstuse sisseseadete vigade kõrval
damine ja tarviliste täienduste soetamine, nä
punäited töötamisel, — need j. t. on küsimu
sed, kus tööstuskulude vähendamiseks palju
des piimatalitisites kaasa aidatud. Pea igas
külastatud ühingus on üles kerkinud võikva
liteedi ja -kestvuse parandamisega seotud kü
simused. Meiereides tehniliste paranduste lä
biviimisel suudeti, näit., üksinda 1930. a. üle
40 piimaühingu võikvaliteeti tunduvalt tõsta.
Teiselt poolt organiseeriti samme, koos jsk.
agronoomidega, meiereidesse toodava piima
kvaliteedi tõstmiseks
(kvaliteedivõistlused,
kvaliteedimaks, piima väärtuse hindamine reduktaasproovi alusel). Selle töö takistuseks
on, fet eksportöörid kestva või eest ei maksa
ühingutele kõrgemat hinda, mis kiirelt õhu
taks võikvaliteeti tõstma. T. N. Büroo poolt
juhiti ka Põllumajanduse osakonna tähele
panu sellase maksmise vajadusele, kuid eksportööridevaheline võistlus (ja või saatmine
peamiselt Saksamaale) takistab selle läbivii
mist, s. o. meie või võistlusvõime tõstmist
eriti Inglismaal.
Lisaks meiereide ja koorejaamade konsul
tatsioonile esinesid piimanduse erinõuandjad
maa- ja jsk. agronoomide kutsel või nende
büroodes nõuandjatena põllumeestele koduse
piimakäsitamise küsimuste alal (loengud kur
sustel, konsultatsioon, kirjutised p-m. ajakir
jades). Pääle selle muud jooksvad tööd (näi
tustel, võistlustel, erinõupidamistel j. t.).
Töötamist soodustavatest ja takistavatest
tegureist oleks märkida, et koostöö maa- ja
jaokonna agronoomidega on olnud suurelt
abiks töö korraldamisele ja edukusele. Eriti
märgivad kõik piimanduse konsulendid selle
koostöö tähtsust piimakvaliteedimaksu läbi
viimise ja piimatalitiste võrgu korraldamise
töö juures. Rippumatus võieksportööridest ja
meierei sisseseadetega kauplevatest äridest on
olnud väga tähtsaks tööedukuse teguriks; see
on võimaldanud konsulentidel tegutseda igal
pool ainult oma paremast äratundmisest ja
kohapäälsete piimatalitiste huvidest lähtudes;
vanemad konsulendid märgivad selles võima
luses enneolematut töö viljakuse soodustust.
Ka alatine kontakt Tartu Ülikooli piimanduse
kabinetiga on olnud väga kasulik, võimalda
des konsulentide teadmiste täiendamist. Nõu
andjad on igalpool ühingutes lahket vastu

lik juuretõigete kaudu) peab otsima nende
sisemises korralduses rohkem nende iseloomu
kohaselt. See iseloomulik on neile väike maa
ja rohke oina perekonna tööjõud; sisemine
korraldus seisab selle rohke tööjõu täieliku
mas ja tootvamas rakendamises väikese maa
alasse". *) „Otsides tootmisalasid, mis väikekohtadele kohasemad ja jälgides nende aren
gut välismail, leiame sellastena neid, mis on
töömahukamad ja toodangurikkamad, mis on
vähem seotud põllupinna suurusega, ei nõua
kulukat inventari, küll aga rohkeni peremehe
ja kodukondsete käte tööd, hoolt ja armas
tust; eelduseks peab »olema ka vastava ala
saaduste ülejääkide turundamise võimalus".
„ Rohkema tööga väikselt maalapilt rohkem
ja väärtuslikumat saaki, — see on väikekohap ida ja juhtmõte" (1. c.).
Neist juhtmõtetest on püütud lähtuda T.
N. Büroo algatusis nõuandetöös väiketalundeile, millised olid fikseeritud vastavates ette
kannetes ja referaatides Büroo juhatusele,
Väiketaiundite Toimkonnale ja jsk. agronoom ide t äienduslkursustel.
väiketaiundite
Juba
Büroo
tegevuse
Nõuandetöö korralduse aluseks võeti järg
korrastus-uou.
anne.
esimesel aastal, nagu na mised (K. Liidemani referaadi) teesid:
1. Nõuanne väiketalunditele kujuneb aja
ha eeltoodud töösihtjoontest, kerkis üles ka korrastuslik ja tehniline jooksul üheks tähtsamaks üldisest agronoominõuanne väiketalunditele. Kuid selle üles lisest nõuandetööst ja teostub kõige otstarbe
ande teostamisele asumine osutus esialgul kohasemalt ja laiaulatuslikumalt, kui olev
raskeks. Väiketaiundite raske majanduslik jaoskondlik agronoomiline võrk, vastavalt
seisukord ühes nende madala arenemisast täiendatult ja instrueerituLt kasutatakse ära
mega, nende pidajate organiseerimatus ning ka nõuiandeitööks väiketalunditele.
2. Nõuändetööd väiketalunditele juhib ül
nõrk isetegevus, levinud vaade neile, kui elujõuetuile, keda saab aidata vaid juurelõige- dine keskus (T. N. Büroo), kasutades selleks
tega, ning lõpuks ka väiketaiundite korrasta väiketaiundite korrastuse eriteadlast. Vii
miseks tarviliste oludekohaste teoreetiliste mase ülesanne on väiketalundeid puutuvate
aluste puudumine, — need on tähtsamad ras materjalide kogumine elust ja kirjandusest
ning nende ümbertöötamine ja nende põhjal
kused selles nõuandetöös.
Kuid needsamad nõuavad ka sellele küsi vastavate korrastuskavandife ning nõuandetöö
juhtnööride koostamine, samuti kohapäälsete
musele erilist tähelepanu. Büroo juures suu
delti astuda sellel alal vaid esimesed algsam- tööjõudude instrueerimine väiketaiundite nõu
mud, kui ju töö arenemine katkeb ning prae andetöö alal kui ka osavõtt sellest tööst en
gu alles teadmata, missugusele asutisele edasi dast.
3. Igas maakonnas eraldatakse vähemalt
läheb.
Need esimesed sammud puutusid: väiketa üks jaoskonna agronoom —- võimalikult erili
iundite iseloomu ja nende p-m. arenemisastme sesse väiketaiundite jaoskonda — väiketaiun
selgitamist, vastavate jsk. agronoomide täien dite konsulendifcs, kelle ülesandeks korrasdavat ettevalmistust nõuandetööks väiketalun tuslik ja tehniline nõuanne ning abi väiketa
ditele, väiketalundeid puutuva agronoomilise lunditele omas jaoskonnas ja abilisena teis
töö ühtlustamist, väiketalunikkude isetege tele jsk. agronoomidele üle maakonna. Nen
vuse äratamist ning väiketaiundite eduks tar dele konsulentidele tulevad korraldamisele eri
viliste aineliste vahendite leidmise võimaluste lised täienduskursused väiketaiundite eriala
delt,
selgitamist.
4. Jaoskonna agronoomidele jääb korras„Põhjailikumat ja laialisemat väiketaiun
dite küsimuse lahendamist (kui see on võima tuslik nõuanne väiketalunditele ning tehniline

võttu leidnud, ka neil juhtudel kus konsulendid ühinguid omal algatusel külastanud.
Raskustena töö edukaks läbiviimiseks mär
givad osa nõuandjaid liig suurt tööringkonda
(2 maakonda), mis liig palju aega sõitudeks
kulutas. Kohtadel raskendavate teguritena —
ühingute omavahelist võistlust ja paiguti
ühingute tegelaste puudulikku arusaamist
majanduslikkudes küsimustes. Ka sihilik
vastuagitaitsioon nõuandetööst kõrvalseisvatel
põhjustel on kohati tööd raskendanud.
Kokkuvõttes Talumajandusnõuande Büroo
piimanduse konsulendid on vaatamata lühi
kese töö kestvusele küllalt edukalt töötanud.
Nõudmine nende konsulentide järele (kelle
hulgas meie parimad tööjõud sellel alal) oli
kohtadel järjest kasvamas. Need viidi aga
üle teise organisatsiooni alla juba ennem Bü
roo likvideerimist (1931. a. kevadel). Selle ta
gajärjel jäi teostamata ka meie piimatööstuse
uuring, mille kava oli Büroo (Th. Pooli) poolt
koostatud ja mis taotles selgust eriti tööstuseja veokulude kokkuhoiu võimaluste asjus.

*) K. L i i d e m a n, Väiketaiundite tootmisalad ja Iseloom „Uus Talu“ 1931, nr. 2 (T. N. Büroo toimetatud „Väikemajapidamiste erinumber")- V. ka K. JlHHflepiaH, OcHOBHbie nepTbi h nyTH pa3BHTHs Mennoro xo3HHCTBa („BecTHHK
CenbCKoro Xo3HHCTBa‘') 1931, 8/9.

nõuanne üldisematelt agronoornilistelt aladelt.
Samuti on nemad eriseltside instruktorite ja
väiketalundite konsulentide juhtijateks väiketalunditesse omas jaoskonnas.
5. Eriseltsidelt, eriti Linnukasvatuse Selt
silt ja Aiandus-Mesinduse Keskseltsilt tuleb
saavutada nõusolek nende instruktorite tööle
rakendamiseks jaoskondliku võrgu kaudu suu
remal määral väiketalundite teenistusesse.
6. Väiketalundite nõuande üldine käik
oleks järgmiselt kõige loomulikum: a) talundtervikunia või üksikult eriharult ümbrusele
eeskujuks kõlbulikkude väiketalundite leid
mine, kirjeldus ja analüüs talundite eel
võistluste kaudu, — kohapäälsete ma
terjalide hankimiseks jn üldise huvi äratami
seks; b) praeguse olukorra ja sellest välja
pääsu teede selgitamine ning isetegevuse ära
tamine väiketalundite raioonides korraldata
vate põllumajanduspäevade kaudu;
c) kursuste — loengute — demon
stratsioonide — katsete korraldamine
huvitatud väiketalunikkudele valitud suunas
töötamise viiside ja võtete õpetamiseks; d) ük
sik nõuanne ja abi taludes tarviliseks tun
nustatud ümberkorralduste ja ettevõtete sis
seseadmiseks ja lõpuni läbiviimiseks; e) pare
mate väiketalunditega tutvustamine õppe
reisudel ja -käikudel; f) võistlusetahte ja edasipüüdmise õhutamine erialaliste
võistluste korraldamise ja näitustel
esinemiste kaudu, auhindadeks ja preemiateks
summade hankimine (eriline väiketalundite
arendamise fond tarvilik).
7. T. N. Büroo väiketalundite nõuandetöö
korraldamisele ja juhtimisele aitab kaasa as
jasthuvitatud asutiste ja organisatsioonide
esindajatest koosnev väiketalundite programmi-toimkond, kelle kaudu toimub ka vastava
töö organisatsioonidevaheline ühtlustamine ja
kooskõlastamine.
8. Väiketalundite raioonides, kus juba hu
vi selle talund-tüübi arendamise vastu ärata
tud, ülhise isetegevuse rakendus oma seisukor
ra parandamiseks väiketalundite ühingute
kaudu.
Edasi võeti kogutud materjalide põhjal
uurimise alla (G. Abel, Th. Pool) meie väikemaapidamiste tüübid ja vormid, püüdes neid
rühmitada nende iseloomu ja arenemisvõima
luste kohaselt. Arvestades kasutataoleva maa
ala suurusega, hobusepidamise võimalustega,
turu kaugusega, väiketalundite tihedusega
ümbruskonnas ja kõrvaliteenisituste võimalu
sega, rühmitati väiketalundid kolme pearühma.
Need rühmad ja nende korrastuskavad
olid harutusel jsk. agronoomide vastavatel eri
kursustel.

Tüüp esimine: Aleviku majapidami sed, tavaliselt Va —A ha kruntidel, kus 1) ena
mikus kõrvalteenisituse võimalused olemas,
2) põllumajanduslikkude saaduste turundamine hõlpsam ja 3) võimalik korraldada üksiku
te p.-m. saaduste ühtlaselt reguleeritud toot
mist ja ühismüüki, samuti ka töövahendite
ühiskasutamisit. Pääsihiks jääb neis aleviku
majapidamistes omntoitluse rahuldamine.
Aleviku maapidamistele sarnanevad ka ka
lameeste, käsitööliste ja teiste kindla töö või
teenistusega isikute maapidamised, kuna nen
de pidajatel maa pole mitte peasissetulekuatllikaks ning ka need maapidamised tihti asu
vad üksteise läheduses (eriti kalurikülad).
Nende maakasutamine ei tarvitse tingimata
olla väga intensiivne, kuna nende] on kindel
kõrvalteeni stus.
Teine tüüp. Suuremad, kuni 5—6 hased maapidamised, kus pearaskuseks on hobuseküsimus, sest puudub harilikult hobuse
pidamise võimalus. Tarviline intensiivsus
maaharimisel nõuab aga õige palju veojõudu. Siin võiks ette näha kaht võimalust maja
pidamise korrastusel vastavate eelduste koha
selt:
a) turu või piimaühingu läheduses asuvad
maapidamised, kus saaduste turundamine hõlbus,
b) turust või piimaühingust fcaugelasuvad
maapidamised, kus võimalik arendada
ainult neid majapidamisharusid müügi
otstarbeks, mis nõuavad vähe ja mitte
igapäevast vedu.
Üldiselt on ka selles tüübis maakasutamine
eestkätt omatoitluse rahuldamise otstarbeks,
kuid tähtsa koha peab omama siiski juba
saaduste turundamine, eriti linnade läheduses,
Peipsiäärsetes sibula-, siguri- ja kurgikasvatuse piirkondades jne.
Kolmas tüüp. Üle 5—7 ha ühehobusekohad, kus aga hobuse tööjõudu siiski ei suu
deta kasutada veel täielikult. Selle väiketalundiite rühma korrastus sarnaneb juba üldiselt
normaaütailundite korrastusele, ainult suure
ma töö-intensiivsusega ning suurema mõõdu
andvaima omavarustuse osatähtsusega, kui
suuremais talundeis; ka siin on esikohal pe
rekonna tööjõu täielisem ärakasutamine omas
talus, nagu 2. tüübi väiketialundites.
Üldine märkus selle rühmituse puhul: tu
leb silma® pidada, et iga ha põllumajandusli
kult kasutatava maa osatähtsus suureneb
Eestis loodest kagu suunas: Läänemaa 7—10
ha väiketalu võib olla Petseri oludes juba
normaallaiu.
Aleviku maapidamisi püüti arendada nii,
et maast oleks võimalikult täielikult kaetud
nende pidajate perekonna toitluse (pääle lei

va) omatarvidus. Selleks levitati vastavaid
köögivilja ja marjaata korrastamise kavasid,
propageeriti puuviljakasvatust, kanapidamise,
samuti ka seapidamise arendamist, kuna si
ga on parim köögi jäänuste, juurvilja ja kar
tuli kasutaja. Et lehmapidumise võimalused
paljudel puudulikud, propageeriti alevites ja
alevikkudes ka kit.sepidannist; erilise tähtsuse
peaks võitma kitsepidamine suvituskohtade
ja linnade läheduses, kus see rahalise tulu al
likaks võib kujuneda, kitse piima tervislikku
de omaduste tõttu; kitse piim vajab aga veel
tutvustamist.
Teise väifcemaapidamise tüübi juures püüti
lahendada eeskätt hobusetööjõu kasutamise
küsimus. Kaitseks (Saksamaa eeskujul) val
mistati lehma rangid ja katsetati hobust asen
dada mitmesugustel töödel lehmaga. Katsed
andsid rahuldavaid tulemusi, ja mitmed väi
kemaapidajad otsustasid omale valmistada
järgmiseks kevadeks lehma rangid, et niivii
si üle saada osaliseltki hobuse tarvitamisest.
Otsusltatulks küsimust pidada veel ei saa.
Selle väikemaapidamistüübi juures soovi
tati ja aidati korrastada võimalikult töömahu
kaid, intensiivseid käitisharusid: juurvilja- ja
kartulikaisvatust, seem-nekasvatust, aiandust,
mesindust, kana-, sea ja lahmapidamist (in
tensiivselt segamajnpidamist). Juhiti tähelepa
nu ja õpetati omas kodus valmistama tarvilisi
tööriistu ja m. inventari. Turust või piima
ühingust kaugemal seisvates majapidamistes
soovitati arendada puuvil j akasvatust, mesin
dust, aiavilja seemneka siva tust, kanakasvatust, ka seakasvatust põrsaste ja pekoni toot
miseks, sest siga, eriti aga emis on hea juur
vilja ja kartuli kasutaja, milliseid vilju, kui
töömahukaid, väikemajapidamistes on võima
lik ja tarvilik kasvatada suuremal määral.
Kolmanda tüübi juures soovitati samuti
töömahukamaid ja intensiivsemaid majapidamisharusid, eriti aga hobuse tööjõu otstarbe
kohast kasutamist vahel tharimistööd nõud
vate kultuuride laiendamise, intensiivsema
karja-, sea- ja aiapidamise sisseseadmise ja
hobusele kõrvaltöö leidmise teel. Siin tuleb
mõelda juba ka omavaruistusele toiduviljaga,
mis kaitse-seaduse tõttu kallimaks läinud;
eriti nisu, mis ka eelmise tüübi suuremates
väiketalundites tähelepanu väärib.
Enamikul meie väikemaapidajaist puudu
vad otstarbekohased ehitised või on need ehitusikapitaliga liialt koormatud. Sellepärast
pööras T. N. Büroo A. R. T. Põllumajandusliidu ehitust alituse poole ettepanekuga töötada
välja mitmesuguste majapidamisrühmade
jaoks otstarbekohased ehitustüübid. See üles
anne on teostamisel.

Väikemaapidamiste seisukorra uurimiseks,
samuti ka väikemaapidajate huvi äratamiseks
kalkulatsioonide ja majapidamisharude tasu
vuse vastu seati sisse paljudes väikemaapidamistes lihtne raamatupidamine Raamatupidami simlitises väljatöötatud erivormide järele.
Töömeetoditest kasutati esimesel aastal —
pääle ühele osale jsk. agr. korraldatud erilis
te täienduskursuste väiketalundite erialades ja
korrastuses — peamiselt eeskujutalundite de
monstreerimist ja analüüsi, tegelikke kursusi
ja tööde-õppust väiketalundite erialadel ning
väiketaluniku isetegevuse ja algatusvõime
arendamist. Väljakuulutatud võistluste (eriti
Harju-, Võru-, Viljandi- ja Tartumaal) ja jsk.
agronoomide kaudu püüti leida võimalikult
rohkem normaal-oludes jõudsamalt väljaare
nenud väikemajapidamisi, kirjeldati ja ana
lüüsiti neid, avaldati nende kirjeldusi ajakir
janduses, korraldati neisse väikemaapidajate
õppereise, selgitati nende korrastust väike
maapidajate kursustel ning õhutati esinema
neid näitustel. See elav eeskuju avaldas mär
gatavat mõju, tekitas elevust ja kutsus järe
letegemisele. Hakkab kasvama usk mõttesse,
et ka väifceitalundid saab muuta elujõulisteks.
Nõuandetöös pandi suurt rõhku praktilisele
ja näitlikule õpetusele. Nii aidati korraldada
ja sisustada kanalaid, algatati noorte vilja
puude kasvatamist, puukoolide asutamist, sa
muti seemnekasvatust, demonstreeriti kursus
tel viljapuude eest hoolitsemist, levitati musta
sõstra ja korvipaju pistikuid, seati sisse köö
givilja alia'1 katse- või näiteaedu ja demon
streeriti neid ümbruskonna väikemaapidajate
le. Tutvustati väikemaapidajaid mesilastepidamisega paremates mesilates tegelikkude mesinikkude juhatusel ja demonstreeriti tähtsa
mate tööde läbiviimist. Korraldati juurvilja
väetuse-katseid, õpetati juurvilja harimise
võtteid, viidi läbi seemnete peitsimisi, õuna
puude ja marjapõõsaste pritsimisi, näidati
kõblaste ja teiste aiatööriistade valmistamist,
korraldati marjapõõsaste ja õunapuude ühistellimisi jne. Valmistati ka üksikutele väike
maapidajatele majapidamise organiseerimise
kavasid.
Niihästi väikemaapidajate ergutuseks kui
ka edaspidiseks nõuandetööks tegeliku mater
jali saamiseks korraldatud võistlustest võisid
osa võtta ainult need väikemaapidajad, kellel
ei olnud erilist kõrvalsissetulekut. Võistlusest
osavõtjatele jagati mitmesuguseid auhindu.
Auhindade jagamisel peeti silmas majapida
mise arenemise suuna ja antud auhind oli si
hitud selle suuna edasiarendamiseks või ma
japidamise mitmekesistamiseks ja täiendami
seks. Nii jagati võistluste auhindadeks ühepäevaseid kanapoegi, tõukukki, kanaaia võr

ku, marjapõõsale!, noori õunapuid, aiatööriis
tu, okastraati, sordivilja, põllumajanduslikku
kirjandust jne. Auhind anti enamasti tingi
musega, et auhinna saaja täiendavalt ka ise
pidi midagi läbi viima omas. majapidamises.
Kahjuks olid auhindade summad liiaks piira
tud; toetusi saadi ainult Harju- ja Võru, vä
hem ka Tartu maavalitsuselt.
Aidati kaasa väikemaapidajate koondumi
sele ühingutesse ja koostati väikemaapidaja
te eneste ettepanekul vastav väikemaapidajate
ühingute normaal-põliikiri. Aidati kaasa väi
kemaapidajate ühingutele töökava koostami
sel ja selle töökava läbiviimisel, mille sihiks
oli kogu ümbruskonna väikemaapidamiste
arendamine teatavas suunas. Olemasolevatele
väikemaapidajate ühingutele, kes soovisid
koonduda ühise keskkoha ümber, töötati välja
„Eesti Väikemaapidajate Keskliid u“ põhikiri, mille sihiks on kaasaaitamine
kõikidele väikemaapidajatele ja väikemaapi
dajate ühingutele nende töös ja püüetes.
Keskkohas töö juhtimine väiketalundite
nõuande ja abi korraldamise alal lasus pea
miselt Büroo väiketalundite eriteadlasel G.
Abelil.
Eriti raske kriisi ajal,. kus
agraarpolitiliste põhiprob
leemide lahendamine või
nende lahenduse ootused ning nõudmised tõm
bavad taluniku tähelepanu suuremal määral
endale, jättes talundi sisemised korrastusküsimused ühes vastava agronoomilise nõuande
ga taluniku mõttes tihti ajutiselt varju, osu
tub tähtsaks sellaste alade leidmine, mis kas
ka võrdlemisi suuremat kergendust talule pa
kuvad või seda lahedama tuleviku vastu ette
valmistavad. Viimaste hulgas talukorrasituslikkude võtete kõrval omab erilise tähtsuse maa
noorte ettevalmistus ja kasvatus teadliku ta
luniku kutse vastu. Selleks tööks noorte orga
niseerimise mõte toodi meile T. N. Büroo ju
hatuse esimehe J. Ümariku poolt Ameerikast.
Levines see aga alul visalt, peamiselt juhtiva
te tegelaste, kogemuste ja kohaste eeskujude
puuduse tõttu. Et asja kiiremalt edasi viia,
tahtis T. N. Büroo noorte organiseerimiseks
põllumajanduslikuks tööks ja enesekasvatu
seks ametisse võtta eritööjõudu, kuid see ka
vatsus ei leidnud sanktsiooni vab. valitsuses,
kus riigikogu poolt lubatud krediit selles osas
kustutati. Nii jäi see töö rohkem üksikute
agronoomide initsiatiivi hoolde. Sellepärast
on ka seni saavutatud edu selles töös mitteühtlane üle maa.
Maanoorte too
põllumajanduse
aial.

Noorte organiseerimise vormid**) kujunesid
mitmekesistena: ameerifcatüübilised maatulundusiklubid, põllumeeste seltside noorte osa
konnad, Ü. E. N. Ü. osakonnad j. t. Esimestele
on iseloomulik noorte suurem iseseisvus, alga
tusvõime kasvatus ja aktiivsem tegevus põl
lumajanduse alal neis, teiste juures on noorte
iseseisvus ja algatusvõime rohkem piiratud
vanemate tegelaste eestkostmisega või juhti
misega, kolmandates on põllumajanduslikku
de küsimuste kõrval suurem tähtsus üld- ja
rahvuskultuuriliste!. Pääle nende vormide töö
tati ka algkooli noortega (keeduvilja kasva
tus).
Noorte organisatsioonide tööd takistas noor
te endi keskelt kasvanud juhtide puudus. Ühes
noorte-töö eriteadlasega Büroo poolt korral
dada kavatsetud noorteklubide juhtide kursu
sed ei tulnud peamiselt samal põhjusel esial
gul toime. Juhtideks olid enamikus sellepärast
kas otsekohe või kaudselt jsk. agronoomid või
koolide õpetajad, kontroll-assistendid j. t.
Noorte algatusvõime kasvatamise mõttes pole
see aga mitte just soovitav nähe.
Ühel maa-agronoomide nõupidamisel esita
tud referaadis*) on toodud alused noorte te
gevuse valikuks; siin muuseas: „Valitav töö
peab vastama noorte ühingute kasvatuslik
kudele ülesannetele. Nimelt töö peab olema
noortele j õ u lk o h a n e ja olevates oludes
ning olevate vahenditega teostatav. Töö peab
olema õpetlik ja huvitav. Töö peab olema
tulus ja tarvilik tegijale või talule. Töö
peab võimalikult pakkuma seda hingestavat
vaimustust tuleviku väljavaadete või
kõrgemate sihtide näol, peab meeli ja mõtet
tiivusiuma. Töö tulemused peavad olema ar
vest atavad.“
Noored töötasid nendel aladel, mis neil aas
tatel ka üldi ses agronoomid ses nõuandetöös
teiste hulgas esikohal seisid, — kuivõrd need
noorte tegevuse raamidesse mahtusid. Kanakasvatuis, juurviljahasvatus, karjamaade rat
sionaalse väetuse ja sordivaliku katsed, aian
dus, seeinnekasvatus; tööde ja kulude arves
tused, töölehnika õppimine, tegevuse ja välja
vaadete selgitamine referaatides, töötulemus
tega esinemine üldistel ja noorte eri-näitustel,
tööoskuste demonstreerimine võistlustel, laie
maid omavahelisi sidemeid loovad ja töö ning
tuleviku arenemise silite püstitavad noorte
päevad, niisugune on olnud järjest rohkenevate maanoorte organisatsioonide tegevus.
Kavas on ülemaaline maanoorte organisatsioo
nide koondamine ja selle oma häälekandja
väljaandmine (ajutiselt püüdis viimase aset

*) V. „Uus Tala “1931. a. nr. 3. K. Liideman, „Milline ühenduse vorm on noortele kohasem11.
*) K. Liideman, Noorte ühingute ja klubide tööst põllumajanduse alal. „Uus Talu11 1930. nr. 10. ja 12.

mine asetab agronoomi ja jaoskondliku töö
korralduse suhtes rea eelpool (Ihk. 7) loet
letud nõudeid. Ei saa tahta ega loota, et need
nõuded kohe jaoskondliku töö esimestel rajamisaastatel kõik hästi täidetud oleksid. Kuid
kui algatatud tööd katkestamatult üldiselt sa
mas suunas ka edaspidi jätkatakse, siis need
nõuded leiavad varem või hiljem ka realisee
rimist, ning töö annab öödeta vaid tulemusi,
nagu seda senisest rasketes tingimustes läbi
tehtud töökäigust järeldada võib.
Esimene jaoskondliku töö õige korralduse
nõue puutub agronoomi isikut ja töövälja.
Töövälja ehk jaoskonna suurus ole
neb rahva (riigi) kandejõust, agronoomi liikleniisvühenditest ja teeoludest, maa asustami
se tihedusest ja kujust (üksiktalud või külad),
agronoomilise nõuande nõudmisest jne. Meie
jsk. suuruse resp. jsk. võrgu tiheduse määra
misel tuli aluseks võtta peamiselt rahva (rii
gi) kandejõud. Võrgu kaart esialgsel kujul
koostati kohe Agronoomilise Büroo poolt; T.
N. Büroo täiendas ja parandas seda, kuid ka
praegusel kujul pole see mingi lõplik jaos
Nõuandeta» jege- Büroo tähtsamaks Ülesan- kondade süsteem kindlate piiridega. Ka pole
lilt korraldus
.
jaoskondades.
deks oli jaoskondliku ag suudetud seni selles võrgus ettenähtud jaosronoomilise võrgu välja kondi kõiki veel täita. See arvatud normaalarendamine neil põhimõtetel, mis eelpool loet võrk sisaldab, ühes maa-agronoomide jaos
letud, ja selle töö kindlustamine nii sisemiselt kondadega 77 agronoomilisit jaoskonda: Viru
kui ka väliselt ning selle töö kaudu põlluma maal 11 (11), Järvamaal 5 (4), Harjumaal 8
janduse raskuste pehmendamisele kaasa mõ (7), Läänemaal 6 (5), Saaremaal 5 (5), Pärnu
jumine, kuivõrd see agronoomil ise nõuande maal 7 (6), Viljandimaal 7 (5), Tartumaal 10
kaudu mõeldav ja teostatav on. Eelnimetatud (9), Valgamaal 4 (4), Võrumaal 7 (5), Petseri
üldised agronoomilise töö ülesanded viidi maal 7 (7); sulgudes toodud 1930-81. tegevus
muidugi samuti läbi kõik jsk. agr. võrgu kau aasta lõpul täidetud jaoskonnad; sellel aastal
du, kuigi ka keskkoht kõigis neis kas mõtte- olid T. N. Bürool kasutada suuremad toetu
algatajana, läbitöötajana ja kohtadele üleand sed. Arvutades aasta läbi ametis olnud maa
jana (p.-m. ajakirjanduse, ringkirjade või ja jisk. agronoome, saame 1929-30. teg. aasta
agronoomide nõupidamistel ettekantud refe kohta 56 agr. ja 8 praktikanti, 1930-31. teg.
raatide kaudu), või ka otsekoheses nõuande- aasta kohta 66 agronoomi ja 2 praktikanti.
tööis (esinemised põlllumajanduspäevadel, eri 1932. a. algul on ametis, Büroo riigitoetuste
kursustel, ajakirjanduses j. t.) aktiivselt kaa vähenemise tõttu, 62 agronoomi. Võrdluseks
sa töötas. Üldine juhtiva keskkoha püüe oii mõned praegused arvud muudelt aladelt: ki
—arendada jsk. agronoom võimalikult ise helkondi Eestis 108, maa- ja jaoskonna arste
seisvaks, algatusvõimeeks aktiivseks koha- 135, maa- ja jaoskonna loomaarste 70.
Selle agronoomiliste jaoskondade normaalpääliseks põllumajanduse arendamist juhti
vaks tegelaseks, aktiivsete, teadlikkude talu võrgu juures tuleb jaoskonna kohta keskmi
nikkude keskel. Nimelt selle püüde kohaselt selt umb. 2000 talundit üle 1 ha põllumajan
kujunes see organiseeritud teadlik talunik- dusliku maaga, milline arv kindlasti liig suur
kond (sdltside ja ühingute kaudu) järjest mõ oleks, kui kõik või enamik jaoskonna talun
juvamaks ja mõõduandvamaks jsk. agronoo deid kasutaks juba praegu agronoomilisit nõu
mi peremeheks ning agronoomilise töö koha annet. Praeguse nõuande tarvitamise puhul
liku sisu määrajaks. Eriti neis jaoskondades, võib siiski 2000 talundiga jaokonda e.-v. nor
kus üldised p.-m. raskused polnud veel mat maalseks pidada. Ning* arvesse võttes seni
nud talunikus lootust ja tahet seisukorda ker seid riiklikke kulutusi üldise agronoomilise
gendada ka talus tehtavate ümberkorralduste töö pääle tohiks sellaste jaoskondadega agr.
ning kohandamiste kaudu (rohkem P.-Eestis). võrgu teostamine olla meile ka jõukohane, —
See iseseisvaks, oma töö eest vastutust summade küllalt ratsionaalse kasutamise juu
kandvaks kohapäälseks tegelaseks kujunda res. Tegelikult kõikus praegu täidetud jaos-

täita Büroo tööjõudude algatatud nU. Talu“
noorte osa).
Teiselt poolt oli teostatud Büroo kontakt
ka Ü. E. N. Ü.-ga (sekretär Fr. Saluste j. t.
kaudu), mille abil ka sääl võimaldus Ü. E. N. Ü.
liikumisele maal rohkem põllumajanduslikku
värvingut anda ning Büroos ülesvõetud töö
sihte edasi kanda; samuti aga ka säälsete te
gelaste kogemusi agronoomide nõupidamisil
noorte asjus ära kasutada.
On selge, et noorte liikumiseks on meil kül
lalt pinda, eit see liikumine on äärmiselt täh
tis tulevikule ja tänuväärt ala töötajaile, kuid
olevate jõudude ja tahete tööle rakendami
seks on vaja luua vastavad korraldused, leida
võimalus vastava juhi ameitispidamiseks ning
kohalikkude klubijuhtide ettevalmistamiseks
(T. N. Büroo tegelaste osavõtul teostas vasta
vad kursused viimaks Ü. E. N. Ü.). Põhjused,
miks Büroo neid iseenesestmõistetavalt tarvi
likke sammusi astuda ei saanud, on samad,
mis teatud määral üldist T. N. Büroo tege
vust halvasid.

kondades talundite arv suuresti. Esiteiks on
maa-agronoomide jaoskonnad ette nähtud vä
hemad, teiseks on mõned jaoskonnad laheda
mate võimaluste ootel olnud lahutamata. Ni
melt Oli 1931 a. sügisel:
alla 1000 talundit
1000 — 1500 „
1500 — 2000 „
2000 — 2500
2500 — 3000 „
3000 — 3500 „
3500 — 4000

7% jaoskondades

jamisel täiel määral rahuldatud oleksid. Mistahte suure tööjõudude valiku puhul poleks
siiski saanud need pioneerid paari aastaga
niivõrd jaoskonna töösse ja kohapäälsetesse
oludesse süveneda, neis koduneda, et midagi
enam soovida poleks jäänud. Jaoskonna ag
ronoomideks said Agronoomilise Büroo ajal
E. Põllumeeste Keskseltsi ja ART PÕllumajandusliidu endised, suuremalt jaolt üksikute p.
m. erialade instruktorid. Needsamad tööjõud
võttis T. N. Büroo üle, täiendades koosseisu
nooremate tööjõududega Tartu Ülikoolist, põllutöökeskkoolidest ja end. E. P .Keskseltsi töö
jõududest.
Viimase tööaasta keskel oli maa- ja jsk.
agronoomidest:
ülikooli haridusega........................ 38%
lõpetamata ülikooli har................18 „
p,-t. keskkooli haridusega .... 35 „
muudest kutsekoolidest* .... 9„

Üle 3000 talundi oli Haapsalu, Hiiu, Orisaare, Torma ja P.-Jakobi-Tõstamaa jaoskonda
des.
Agronoomi asukohaks jaoskonnas püüti va
lida rahvarikkam, elavam keskkoht jaoskon
nas, kuhu ka jaoskonna tähtsamad p.-m. or
ganisatsioonid koondatud. Asukoha valikul
arvestati alati nende organisatsioonide soovi
Kuigi püüti jaoskondi täita akadeemilise
dega, tehes nende soovide kohaselt ka mõned
haridusega
agronoomidega, siiski peeti silmas
agronoomi asukohtade ümberpaigutused (näit.,
esijoones
tööjõu
isiklikku tublidust ja tege
Ristilt Kullamaale j. t.).
likke kogemusi, milliste alal ka keskkooli ha
Pääle nimetatud põhivõrgu oli kavatsusel, ridusega inimeste hulgas häid tööjõude, kes
osalt ka teostatud mõned selle täiendused abi- jaoskonna tööga hakkama saavad.
jaoskondadena. Ühed neist kohapäälsete orga
Endise teenistuse ja töö järele olid agro
nisatsioonide toetusel (50% agronoomi pal
noomid:
gast), teised — põllutöökoolide jaoskonnad —
E. P. Keskseltsist.........................19%
koolide õpetajate teenida. Üksikud sellased
ART Põllumajandusliidust . . . 15 „
abijaoskonnad töötasid juba viimasel Büroo
Eriseltsidest j. t. asutistest . . . 26 „
tegevusaastal, vastava kooli ja mna-agronooAgr. Büroo ja T. N. Büroo juures
mi poolt kokkuleppel tõmmatud piirides. Sel
agron. tööd alustanud . . . . 40 „
les suunas tuleb võrgu arendamist kindlasti
jatkatu: sellega võidaks koolid ümbruskonna
Teenistuse vanuse järele: kuni 2 a. agropoolehoiu ja õppetöö lähendamise mõttes te noomilisel alal töötanud 3%, 2—4 a. 40%, üle
gelikule põllumajanduslikule elule, võidaks 4 a. 57% agronoome.
ka agronoomiline nõuanne, nii ühtluse kui
Enamik agronoome püsib samal kolmi
ka võrgu tihendamise mõttes. Hääks, osalt ka jaoskonna asutamisest pääle; ümberpaiguta
juba kasutatud võimaluseks koolidele on veel misi on vaid paar üksikut juhtu, veidi rohkem
kooli-lõpetanute talud agronoomilise töö usal- ametist lahkumisi, — kas teisele tööle asudes,
dusitaludena. Seni on koolidel olnud rasku või (4 juhtu) kohapäälsete organisatsioonide
seks ühelt poolt nende endi majapidamised, soovil, kes agronoomiga rahul polnud. Tuli
teiselt paiguti õpetajaskonna eemalejäämine arvestada sellega, et nii endistest eriinstruktotegelikust põllumajanduse elust ja küsimusist. ritest kui ka noortest agronoomidest saab
Kuid neist peab üle saama.
jaoskonna agronoomi kutsele kõigiti vastavad
Agronoomilise jaoskondade võrgu lõplikul tüsedad tööjõud alles kestva kohal töötamise
väljakujunemisel ei tohiks olla kuigi mõõdu järele ning et töö kohtadel ametisse võetute
andvad adminiistratiiv-üksuste piirid; tähtsam hulgas ka ise tarvilise selektsiooni teeb. Selle
on arvestada, nagu seda ka seni tehtud, ühen pärast püüti keskkoha poolt algajate tööjõu
dusteega ja põllumajanduslikkude valdkon dude suhtes mitte liiga nõudlik olla. Ka lasti
dadega. Eriti viimase alusega tuleb arves neid esialgul praktikantidena töötada, — kui
tada korrektiivide toomisel senisesse võrku, nad otsekohe koolist tulid. Igal parajal juhul
mis oli loodud enne uuemaid valdkondade kir püüti rõhutada ja korrata ettevalmistuse
jeldusi (v. järgnev Th. Pooli artikkel).
täiendamise vajadust ning selleks kaasa ai
Agronoomi isiku suhtes püstitatud data iga-uastaste täienduskursuste korralda
nõuded on niivõrd kõrged, et pole võimalik misega, eriti nendelt erialadelt, millistel se
loota, et need juba kohe jaoskondliku töö ra nine kooliharidus rohkem soovida jätnud, või

millised nõuandetöö programmi küsimustes
esikohal olnud. Täienduskursuste kaudu jsk.
agronoomide teadmiste täiendamine on tingi
mata alati vajalik, sest vastava põhjalikuma
teadusliku kirjanduse uurimiseks ei jää agro
noomil töö kõrval mitte aega ega võimalust.
Pääle selle püüti agronoomidel abiks olla tar
viliste materjalide kättemuretsemise teel, mil
listest osa ka käesolevas kogutöös avaldatud,
muist aga p-m. ajakirjades pikemate või lü
hemate artiklitena. Püüti sinna poole, et aja
jooksul jsk. agronoomil igalt erialalt käepä
rast oleksid tarvilised instruktsioonid-konspektid normaal-arvudega ja retsepti ivsete
õpetustega; sest kõike seda mitmekesist ma
terjali, mida jsk', agronoom töös vajab, ei suu
da ta pääs kanda ega ka alati käsiraamatu
test otsida. Selle kavatsuse teostamine jäi aga
pooleli. Sellekssamaks on vaja ja püüti ära
kasutada vastavaid eriteadlasi, — kes ei tar
vitse ju kõik olla tingimata agr. töö juhtiva
keskkoha otsekoheses teenistuses.
Edaspidi aga tuleb Ülikooli Põllumaj. tea
duskonnal oma programmides ja töös arves
tada just peamiselt jaoskonna agronoomi kutse-tööga, võttes kavadesse selle kohaselt tarvi
list juure ja koondades ülearust. See on n. ü.
agronoomiline normaal-kutse, millisele ette
valmistatu suudab vabalt töötada ka kooli
ning muudel aladel (Püroo poolt esitatigi Haridus-Sotsiaalministeeriumi soovil vastava si
suline märgukiri teaduskonna programmi as
jus).
Ei saa mööda minna ka jsk. agronoomi töö
ainelisest küljest. Siia kuulub esiteks jaoskondliku agronoomilise punkti (büroo) sisus
tus ja varustus tarviliste Õpevahenditega
ning nõuandetöö teostamiseks tarvilised sum
mad (võistluste auhinnad j. t.). Sellel alal on
palju kaasa aidanud igasugused kohapäälsed
organisatsioonid, paiguti ka valla- ja maava
litsused, — andes ruume, nende sisustust, te
lefoni, toetust nõuandetöö kuludeks ja õpevahendite soetamiseks.
Teiseks, kui tahta, et inimene valib jsk.
agr. töö omaks elutööks, vähemalt seniks, ku
ni tervis vastu peab, siis vaja hoolitseda ka,
et selle töö aineline külg oleks rahuldav, et
jsk. agronoom oleks samuti hinnatud, kui tei
sed maa intelligent-kutsed. See seoks agro
noomi kohaga. Muidugi, see tunnustus ja
vastavad järeldused on esijoones esimeste agronoomide-pioneeride endi võita oma tublidu
sega. Teistsugused ajad, kui need, millistes
tuli alustada jaoskondlikku tööd, oleks pak
kunud küll selleks soodsamaid võimalusi: ag
ronoom on seltskonnas hinnatav tõusu ajal,
depressiooni ajal aga vähem; depressioon põl
lumajanduses tuleb hindade langusest või

hindade ,,kääridest", selle vastu võitlemiseks
on aga tähtsamad agraar-poliitilised vahen
did (tollid, preemiad, maksude alandamine
jne.) ning tulunduslik korraldus, — kuhu ag
ronoomi jõud ei küüni. Siiski peab vaata
ma kaugemale ja juba depressiooni ajal val
mistuma uuele tõusule, et tõusu tulekul mitte
hiljaks jääda. Siin on agronoomi töö kohal,
— samuti muidugi depressiooni pehmendami
sel odavema tootmise, tulusamate alade kor
rastuse j. t. sellaste talus teostatavate vahen
dite läbiviimisega nõuandetöö kaasabil.
Eriti terav agronoomi elus oli liiklemisvahendite küsimus. Lepingu põhjal soetab jsk.
agronoom ise endale selle vahendi. Selleks oli
enamikus jalgratas, üksikutel hobune. Kuid
ratas osutus jaoskondlikus töös vähekõlbulikuks. Liikumist jaokonnas on palju: näit.
esimesel Büroo tegevusaastal tuli 1 agronoo
mi kohta 195 km. üksi jalgratta sõitu keskmi
selt kuus. Rattasõit on aeglane ja väsitab,
kohale jõudes on aga vaja otsekohe tööle asu
da. Sellepärast hakkasid üksikud agronoo
mid proovima mootorratast, ning viimasel
aastal oli juba 35% agronoomidel mehaanili
sed sõidukid, omal kulul (järelmaksuga) soe
tatud. Büroo lootis sõidukulude tasumisega
mootorsõiduki soetamist kergendada (sõiduki
hinna katteks kulub jsk. agronoomil 5 kuu
palk), kuid Büroo eelarvete erakordsed kärpimised ei võimaldanud seda täiel määral. Ka
korteri küsimuses on jsk. agronoom enamasti
halvemates tingimustes, kui teised intelligentkutsed maal.
Üldse jääb tööjuhtimise jätkajal nii jaoskondliku võrgu reguleerimise, tööjõudude se
lektsiooni ja täiendamise kui ka aineliste töö
tingimuste parandamise alal rohkesti ülesan
deid lahendamiseks, kuigi ka senine nende kü
simuste lahendamise seis juba võrdlemisi edu
kat töötamist enamikus jaoskondadest võimal
das. Viimase tõestuseks võib tuua ka jaos
konna talunikkude suhtumist jsk. agronoomi
desse (agronoomide ankeedi andmetel). Prae
gu töötavad jsk. agronoomid, kelledest mit
med on asunud eelkäija järeltulijatena ame
tisse hiljem, vastavad küsimusele: „taluniku
suhtumine jsk. agronoomisse algul oli" (%%
vastajate arvust):
häätahtlik, hää ................
30%
rahuldav, keskmine
. . . 24%
ükskõikne, umbusklik jne. . 39%
vaenulik, halb.................... 7%
Küsimusele „praegu on suhtumine", vasta
takse aga:
hää, usaldav, sõbralik ... 65%
rahuldav.............................30%
osalt soovida jättev .... 5%

so
Muidugi, need hinnangud ei väljenda mitte
kõigi põllumeeste suhtumist jsk. agronoomi
desse, vaid selle osa suhtumist, kellega agro
noom omas tegevuses kokku puutunud. Neid
üldiseid pääliskaudseid süüdistusi agronoomide
suhtes, milliseid kriisi ajal kaunis sagedasti
kuulda on, nagu oleks agronoom sel või teisel
moel kriisi raskustes süüdi, ei saa siin käsi
tama hakata, juba sellepärast, et need süüdis
tused, kui neil üldse mingit alust peaks ole
ma, ei saa puutuda siin käsitatavat jaoskondlikku agronoomilist tööd T. N. Büroo ajal,
mille algus langeb ühte depressiooni alguse
ga, ning mis, nagu eelpool selgitatud, oli sihi
kindlalt rajatud olevale depressiooni olukor
rale ja raskuste pehmendamisele. Mõõduan
dev neis meeleoludes on see, et agronoomiline
töö ei saa mõjutada riigi agraarpoliitikat ega
turundamise korraldust, mis on tõhusamad ja
järsumad kriisi-raskuste pehmendajad, kui
talundi sisemised korrastuslikud võtted, mil
lised on agronoomilise töö aineks ja alaks.
Kui suure hulga talunditega jsk. agronoom
omas töös kogu nende aastate kestel kok
ku puutunud, sellele püüdsid agronoomid vas
tata ankeedis. Selle põhjal võib öelda, et üksiknõuandes on kokku puudutud umb. 20% ta
lunikkudega, kursustel, p-m. päevadel, kõne
koosolekutel jne. kuni 40% talunikkudega. Lä
hema, kindlama usalduse võitnud, — üle maa
jsk. agronoomid ümarg. 2800 talus; siin on
mõeldud need talud, kus nõuannet ning agro
noomi algatusi järjekindlamalt teostatakse ja
milliseid agronoom saab järjekindlamalt jäl
gida.
Rohkem tegutsenud on agronoomid kesk
mistes ostu- ning asundustaludes, vähem r ii girendi- ja väiketalundeis, veel vähem suurtalundeis. Paremad eeskujulikumad talud on
olnud ühes ka agronoomidele kohtadeks, kus
nad on saanud teha omaks tööks tarvilisi tä
helepanekuid. hankida tarvilisi materjale ning
näpunäiteid; neisse on juhitud ka põllumeeste
ekskursioone.
Teine töö edukuse alus — töö program
mi- ehk ka va kindlus — sünnitas mitte
vähem raskusi ja nõudis sissetöötamist ning
aega. Juba Agronoomilise Büroo ajal tooni
tati töökava vajalikkust, üldiste sihtjoonte tä
histamiseks korraldati p-m. organisatsioonide
vaheline nõupidamine ning agronoomid koos
tasid, niipalju kui jaoskonna olude tundmine
seda siis võimaldas, ka teatud esialgsed töö
kavad. Need on ajajooksul täiendatud, kuni
nad kindlamale alusele ja süsteemi viidi alles
viimasel T. N. Büroo tööaastal. Selle töökava
aluseks on põllumajanduslikud raioonid ja
jaoskonna tulundus-ajalooliselt väljakujune

nud arenemise suund ning olukord. Lähemalt
neid aluseid käsitavad järgnevad artiklid, ka
va süsteemi skeem aga oli toodud eelpool.
Jälgides tegelikku tööd esimestel aastatel
jaoskondades (1931. a. oktoobris korraldatud
ankeedi alusel) selgub, et „kõige enam tegut
senud, tööjõudu kulutanud omast tööprogram
mist" on agronoomid järgmistel erialadel
(%% vastajate arvust): veiste söötmine (40%),
karjamaade parandus (38%), muud karjasööda taimed (36%), karjakontrolli tööd (34%),
maaparandus (31%), seakasvatus (29%), tõuarendus (27%), sordiviljad (27%), talude kor
rastus (24%), p-m. organisatsioonide tegevus
(23%), alusturvas ja kodused väetised (18%),
töötamine maa-noortega (16%), külvikorrad,
katsed, aiandus, kanakasvatus, kodune piimakäsitus (igast 14%). Muud rohkem tööjõudu
nõudnud alad esinevad vähemal arvul juhtu
del. Maakondade järele on loomulikult mär
gata ka erinevusi programmides ja töös. Nii,
näiteks, nõudsid tähelepanu ja tööaega Lää
nemaal eriti rohkesti maaparandus, karja
maad ja viljasordid, Virumaal viliasordid.
maaparandus, seakasvatus ja veiste tõuarendus, Tartumaal karjasööda pindala ja karjasöötmine, Pärnumaal karjamaad ja seakasvatus, Saaremaal talukorrastus, mullaharimine,
veistesöötmine.
Töö väljaspool agronoomi enda töö
programmi on olnud ka väga mitmeke
sine ja paiguti koormav, eriti, kus jaoskon
nas rohkem karja-kontroll-ühinguid revidee
rida. Jaoskondliku töö algul olid need kõrvaliilesanded (.Jaoskondlik p-m. asjaajami
ne") selles mõttes sobivad, et võimaldasid uuel
inimesel jaoskonnas hankida tutvusi ja side
meid taludega ning koguda nende ülesannete
täitmise kõrval endale informatsiooni jaos
konna p-m. olukorrast. Viimastena olid täht
sad eriti massilised statistilised uuringud (ta
lundi kogu- ja turutoodangu uuring), maaparanduste ülevaatused ja taluraamatupidamiste kontroll. Hiljem otsekoheste ülesannete
ja agr. abi nõudmiste kasvuga hakkasid muu
tuma kõrvaliilesanded agronoomile koormaks,
olles tihti seotud ka kuludega (sõidud) agro
noomi enda taskust.
Ankeedi andmetel „rohkem tööjõudu kulu
tanud väljaspool oma tööprogrammi" on agro
noomid järgmistel aladel (%% vastajate ar
vust): maaparandustööde ülevaatused (55%),
ehitusplaanide valmistamised (28%), juriidili
sed ja maakorraldus-küsimused (21%), lae
nude küsimused (15%), statistilised tööd
(13%), ikalduskomisjonide tööd (13%), pääle
selle ekspertiis kohtutes, väetiste, seemnete,
kartulite ja õunte kontroll j. t.

Agronoomile keelatud kõrvalülesanded on
nimetatud teenistuslepingu § 5., mis formulee
ritud järgmiselt:
„§ 5. Agronoom peab kinni kutsetöös Bü
roo poolt hääkskiidetud kutse-eetika põhimõ
tetest. Ta keeldub tegutsemast poliitiliste era
kondade huvides, nagu valimisnimekirjades
kandideerimine, poliitiliste erakondade kääks
kihutustöö tegemine, poliitilise kirjanduse le
vitamine, kõnelemine poliitiliste . erakondade
poolt korraldatud või nende kõnesid sisalda
vatel koosolekutel. Agronoom keeldub tegut
semast igasuguste äriliste ettevõtete huvides
nende agendina, vahetalitajana, esindajana või
muul kujul ning teostades põllumehele või
ühingutele ostu-müügi nõuannet peab oma
nõuande aluseks ainult kauba häädust ja hin
da ning ühistegevuse põhimõtteid."
Kõrvalülesannete rohkus oli, mis sundis
kiirustama töö viimist programmi alusele, et
passiivne juhuslik nõuanne ja ..jaoskondlik
asjaajamine" jsk. agronoomi aktiivse töö mõ
nel pool juba sootuks varju eT jätaks. Prog
rammi olemasolu puhul on võimalik ka ena
mikku kõrvalülesandeid siduda nii ehk teisiti
aktiivse programmi-tööga. Samuti võõraste
(eriseltside j. t.) tööjõudude ratsionaalne ka
sutamine jaoskonnas osutub nii tulusamaks.
Ning lõpuks ka aruandmine tööst muutub õi •
gemaks: milline osa programmist on teatud
aja kestel täidetud ning millised raskused tu
levad kõrvaldada ehk võita, et töös edasi
saada.
Et saada ülevaadet, milliseks kujuneb uu«
isk. agronoomi töö kohal, palju aega kulub
ühe kui teise tegevuse või võtte pääle jne., ko
guti 1. Büroo tegevusaastal (1929—30.) kõigist
jaoskondadest töö-statistikat. Toome sellessiin mõned arvud illustratsiooniks.
Töötanud agronoom keskmiselt aasta läbi
25 päeva kuus, ülejäänud päevad kuuluvad
puhkuse- ja puhkepäevade arvele (tegelikult
on pühapäevad harilikult koosolekute all kin
ni). Keskmine tööaeg — 9 tundi päevas, sel
lest 32% büroos, 68% väljas. Tööaeg jaguneb:
otsekohene agronoom il ine nõuande-töö
.................................... 59%
mitmesugused kõrval- ja eritööd
(maaparand. ülevaat., statistika
uuringudj. t.)...............................17%
küla' seltsielu......................................5%
agr. nõupidamised, täienduskur
sused
.......................................... 3%
eneseharidus-, korraldus- ja kabi
neti töö .........................................16%
Üksikud andmed järgmisest aastast näita
vad otsekohesele agronoom il isele tööle kuluta
tud aja % tõusu.

Keskmiselt kuus ühe agronoomi kohta
nõuannet teostatud büroos 22 isikule, väljas
pool 33 isikule. Külastatud talundeid üksiknõuande ja Stat. Keskbüroo turutoodangu
uuringu teostamise otstarbel keskmiselt kuus
29. Osa võetud 5 koosolekust. Järgmistel
aastatel on büroo külastajate arv järjest kas
vanud; puht talumajanduslikkude nõuandeküsimuste kõrval esineb siin rohkesti ka ju
riidilise iseloomuga küsimusi.
Kõnekoosolekuid ja loenguid peetud agro
noomide poolt kokku aastas 1370, keskm. osa
võtjate arvuga koosoleku kohta — 60. Kur
susi teoreetilisi ja tegelikke (vähemalt 2-päevalisi) 611, kestvusega kokku 1830 päeva. Põl
lumajanduslikke näitusi (maakondlikke ja ko
halikke) agronoomide aktiivsel osavõtul peeti
20, muid näitusi (noorte tööde j. t.) 28, kokku
48. Jsk. agronoomide kaasabil (ja T. N. Bü
roo sammude tagajärjel Põllutööministeeriumis) on eriti kohalikkude näituste arv ja ilme
viimastel aastatel jõudsasti edenenud. Need
on muutunud sisukamateks ja tekitanud roh
kesti elevust kohtadel. Näitustele väljapane
kute hankimine, ülevaatused taludes ja kor
raldus on olnud jsk. agronoomide ülesandeks.
Võistlusi on korraldatud samal esimesel
tööaastal 209, kokku 2964 osavõtjaga: taludeyõistlused, künni, juurviijakasvatuse ja -hari
mise, lüpsi, piimapuhtuse, kraavivõtmise j. t.
Võistlused on toomid elevust ja aidanud kaasa
mitmete tööoskuste levinemisele. Õppereisisid
korraldati omas ümbruses ja maakonnas 73
ja väljaspool oma maakonda 16. Osavõtjaid
kokku 2015, peatusi majapidamistes 534.
Demonstratsioone ehk näitlikke töid on ta
lunikkude poolt väga hinnatud. Neid korral
dati 1929—30. a. kokku 655: kraavitamise, to
rutamise, mullahapesuse määramise alal 45,
lõhkeainete tarvitamises 71, karjamaa laasta
mises 17, juurviljaharimises 110, lehmalüpsis
53, karjasöötmises 58, sigade söötmises 48,
karjalauda ja sigala sisustamises 43, veiste
puhastamises 35, puude istutamises 23, vilja
sortimises 14, põldkatsete demonstreerin!isi 90.
Väetusekatseid oli üldse rajatud 465, lihtsa
maid näite-katseid 414, sordivõrdluskatseid
146, näitekarjakopleid rajatud 21.
Siis veel arvusi mitmesuguste muude tööde
üle samal aastal. Statistilisi turutoodangu j.
t. uuringuid teostatud — 4529 majap. Põlluna,
kirjandust levitatud — 3562 eks. Vastuvõetud
— 1916 p-m. ajakirja tellimist. Ehitiste plaane
skitseeritud — 806. Külvikordi skitseeritud —430. Väetiste kontrolli teostatud — 49, seem
nevilja kontrolli — 111 korda. Maaparandus
töid ülevaadatud ja vastavad tõendised välja
antud — 360 majap. Kohtus oldud eksperdina
124 korda. Komisjonide istungeist võetud osa

154 korda. Suuremate masinate rikkeid pa
randatud — 53 korda. Loomadele sünnitusabi
antud 144 korda. Diagramme — tabeleid joo
nistatud — 236. Algatatud ja kaasa aidatud
142 p-m. organisatsiooni asutamisele. Levita
tud sordivilja, kartuliseemet j. t.
Nimetatud 1931. a. ankeedis märgivad ag
ronoomid ka tähtsamate tööde hulga või arvu.
Võttes maakonnad, kus praegused agronoo
mid e.-v. ühekaua (keskm. 2Vs a.) töötanud
(Viru-, Lääne-, Saare-, Pärnu-, Viljandi-, Tar
tu- ja Valgamaal), tuleks selle tegevuse aja
jooksul ühe agronoomi kohta:
tegelikke ja teoreet. kursusi.... 39
köneõhtuid ja loenguid mitmesug.
koosolekutel
................................ 85
põllumajand., noorte, karjakasvat.
j. t. päevi................................... 14
p-m., noorte j. t. näitusi................8
võistlusi mitmes, aladel...............36
demonstratsioone mitmes,aladel . . 33
ekskursioone
...................................... 8
Kõik need arvud ei ole siin toodud mitte
aruandmiseks tööst, need on vaid väline statis
tiline illustratsioon sellest tööst jaoskondades,
mida tehti 1. tegev, aastal, veel suuremal mää
ral ja süvendatult viimastel. Need arvud ei
räägi veel iseenesest midagi sellest kasust,
mis põllumajandus agronoomilisest tööst saa
nud, nagu kooliskäijate ja antud tundide arv
ei räägi midagi kasust, mis haridus rahvale
annab ja mida mõõta raske. See on kutsehariduslik töö ja tehniline ning talukorrastuslik
abi põllumehele, mille mõju avaldub väliselt
alles põllumajandus-statistilistes pikemate
ajajärkude võrdlustes. Programmi alusele ra
jatud agr. töö võimaldab edaspidi ka osalt sel
lase ülevaate saamist töö tulemusist, eriti ala
del, mille arengu algus langeb ühte jsk. agronoomilise töö omaga (näit., karjakoplid, suinisu sordid, mõned kartuli ja herne sordid,
või üldsemaist küsimusist — karjasöötmise
rajamine põhisöötadele, talu kohandumine
kriisile odavama tootmisega j. t.).
Töö sisulise külje ja programmide juures
peatudes tuleb märkida ka töö ning program
mide arvustuse tähtsust. Arvustuse all
tuleb mõelda muidugi ainult asjalikku kriiti
kat, mis näitab vigu töös ja kavatsusis, nende
vigade põhjusi, kui ka teid nende vältimi
seks. Sellane arvustus on tarvilik eriti kaas
tööliste ja organiseeritud jaoskonna põllumeeskonna poolt. Maa-agronoom, juhtiva
keskkoha tööjõud (eriti sekretär-inspektor),

perioodilised maakondlikud agronoomilised
nõupidamised, — need on olnud töö ning ka
vade arvustajateks-kaastöölisteks. Liiklemisvahendite puudulikkus on teinud raskusi sel
lase arvustuse-inspekteerimise tööle otsekohe
kohal jaoskonnas. Seda tähtsam on jaoskon
nas töötavate p-m. organisatsioonide juhatuste
ning põllumajand. päevade märkused ja soo
viavaldused agronoomi töö kohta. Mida tihe
damaks on ajajooksul muutunud agronoomi
kontakt nende organisatsioonidega, seda enam
on suudetud ka kooskõlastada tööd kohapäälsete soovidega. Ning seda kergem on agro
noomil töötada ja oma töö eest vastutust kan
da. Keskkoha hool on olnud, et jsk. agronoom
seisaks küllaldasel kõrgusel, oleks ette val
mistatud tööle, informeeritud p-m. üldseisu
korrast ning varustatud tarviliste materjali
dega; muud peab ta saama kontaktist koliapäälsete organisatsioonidega.
Sellepärast on ka jsk. agronoomide esime
seks hooleks olnud põllumeeste seltside elus
tamine, kus nende tegevus valiepääl vaibu
nud, või uute organisatsioonide ellukutsumi
ne, kus need puudusid.*) Põllumajandus-kultuurilised põllumeeste seltsid ja ühingud ning
majanduslikud ühistegelised ettevõtted on ta
luniku koondatud aktiivsuse ja isetegevuse
avalduskohtadeks kohapäälse põllumajanduse
edasiviimisel. Nende tegevuse elavuses ning
edukuses peegeldub taluniku õige arusaamine
ja tahe ühendatud ainelise ja vaimlise jõuga
talu parema, kindlama tasuvuse suunas edasi
viia. Sellesama sihi teenistuses on jsk. agro
noom. Sellepärast on arusaadav ja mööda
pääsemata tarvilik mõlerni kõige tihedam
koostöö. Ilma agronoomita, s. o. eriettevalmis
tusega tööjõuta, on seltsidel ning ühingutel
raskem oma ülesannet täita, ning tõhus agro
noomi töö nendeta pole samuti kestvalt mõel
dav.
Siis on ka loomulik, et agronoomid ankeedi
küsimusele: „tähtsamaks saavutuseks oma 5
töös loen“ märgivad enamikus (peale Viljan
di- ja Pärnumaa) põllumeeste seltside elusta
mise, noorte- ja perenaiste organisatsioonide'
ning kontroll-, vee- j. t. ühingute asutamise,
ning alles siis tehnilised saavutised (kartuli,
nisu, rukki, herne j. t. sortide levimine nende
töö tagajärjel, edusammud karjatõu-arenduses, karjakoplite rajamine, turbakasutamise
levimine, piimakvaliteedi tõus, niitude paran
damine, seemnevilja puhastamine j. t.). Kaht
lemata, uue elu toomine põllumeeste seltsi
desse on jaoskondliku võrgu loomise ja jsk.

*1 V. T. N. Büroo seisukohad põllumeeste seltside ja ühingute elustamise asjus „U.Talu“ 1930. nr. 7 ja 9- K. Liidem a n, 1) Põllumeeste seltsid ja ühingud uuesti tööle, 2) Põllumeeste seltside ja ühingute töö ja korraldus. „U. T.-‘ 1931. Ihk. 264:
Põllumeeste seltsid ja ühingud jäävad.

agronoomide teene. Kui võrd agronoomid orga seda tunnustavad ka need seltsid-ühingud ise.
nisatsioonide tegevusest osa võtsid, sellest mõ Kui T. N. Büroo likvideerimisega ja Põllutööned arvud 1. tööaastast Agronoomide aktiiv koja asutamisega hakkasid liikuma linnas
sel osavõtul peetud üle maa aasta jooksul mõtted, et jsk. agronoomiline võrk tuleb ära
p-m. organisatsioonide pääkoosolekuid 515, kaotada, ning T. N. Büroo pöördus seltside
juhatuse koosolekuid 729, organisatsioonide poole ringkirjaga nende seisukoha teadasaa
esindajate koosolekuid-nõupidamisi 49. Orga miseks, siis vastasid need väga üksmeelselt, et
nisatsioonide tegevusele pühendatud 15% töö nemad pooldavad jsk. agr. võrgu allesjätmist.
Samuti väljendub see nendes ainelistes
ajast.
Osa võetud peamiselt põlluni, seltside, põl toetustes, mida on annud omast vaesusest ag
luni. ühingute, piimaühingute, kontrollühin- ronoomi algatuste läbiviimiseks needsamad
gute, turbaühingute, majandus-tarvit. ühin organisatsioonid. Raha pääle ümberarvutud,
gute, metsaühingute, haridust, organisats, j. t. tegid välja need kohalikkude organisatsioo
koosolekuist. Koosolekuil oldud abiks org. nide, maaomavalitsuste j. t. asutiste toetused,
elustamise ja tegevuse korraldamise küsi mis enamikus antud natuuras, riigitoetustele
muste harutamisel, tegevuseks sihte üles sea võrdse summa.
Põllumehe isetegevuse ja aktiivsuse kasv
des ja aidates töökavasid koostada, samuti
harutatud ühenduses organisats, töökavadega väljendub ka järjest suurenevas nõudmises
organisats, kaasabi võimalusi agronoomilise agronoomilise üksiknõuande järele; külasta
nõuande korraldamisel j. t. küsimusi. Mitmel takse agronoomi bürood ja kutsutakse teda
pool on jsk. agronoomid ka põllumeeste selt tallu järjest rohkem.
side juhatuse liikmeteks.
Vähem edu T. N. Büroo tegevuse kestel on
P-m. organisats, esindajate koosolekutel saavutatud agronoomilise töö ühtluse alal
harutatud agronoomilise nõuandetöö küsimusi jaoskondades. Nimelt sellel põhjusel, et kogu
ja kavasid, kus esindajad avaldanud org. soo erialaline nõuanne on killustatud üksikute erive ja võimalikke toetusi agr. nõuandetöö kor seltside kätesse, ning nende teenistuses seis
raldamiseks. Samuti org. esindajate koosole vate üksikute tööjõudude hääst tahtest ole
kuil püütud org.-ühingute tegevust kooskõ nes, kas nad töötavad kontaktis jsk. agronoo
lastada, näit., piimaühingute koosolekuil — miga või mitte. Hakkas kujunema küll juba
kvaliteedi järgi piimahindamist ühtlasel alu nii, et — pääle nõuande eriseltside liikmetele
sel j. m. Põllumajanduslikud päevad, pidud — eri instruktoritel tuli tahes-tahtmata hakata
ja koosviibimised: a) Põllumajanduse (põllu paenduma töö ühtluse nõudele, milleta neil oli
meeste, perenaiste, karjamajanduse, metsan väga raske läbi viia oma algatusi (kursusi j.
duse, hariduse, noorte jne.) päevi korraldatud t.) jaoskonnas. Kuid sellest on veel tükk
— 57. Osavõtjate arv keskm. päeva kohta 200. maad õige olukorrani, kus töö läheb ühiste
b) Põllum. pidud (põllum. päevade, kursuste, õieti kujundatud kavade, jaoskonna põlluma
koosolekute jne. lõpul) — 94. Osavõtjaid kesk janduse arendamise programmi järele. Sel
miselt 180.
lest peab kindlasti üle saama Põllutöökoja
Põllumajanduse päevi ja pidusid on ena ajal. Teist teed ei ole, kui ei soovita nõuan
masti korraldanud kohalikud p-m. organisat detöö desorganisatsiooni, vastutamata nõuan
sioonid koos. Neil on esinenud pääle koliali
de ja kuluka töötamise jätkamist. EritÖöjõuku agronoomi eriteadlasi ja tegelikke talupi dusid on vaja, kuid kogu jaoskonnas teostata
dajaid, käsitades koliapääl organisatsioonides va agronoomilise töö eest paratamatult vastu
algatatud ja üleskerkinud p-m. päevaküsi tust kandva jaoskonna agronoomi teada kui
musi. Nõuandetöös on põllum. päevad tekita mitte rohkem — määrata peab olema, kus ja
nud elevust ja võimaldanud luua tihedamat mida eritööjõud jaoskonnas peavad tegema;
kontakti agronoomiliste tööjõudude ja põllu muidugi pääle juhtude, kus eritööjõud talu
meeste vahel ning kaasa aidanud paljude al niku enda poolt kohale kutsutakse. Seda kor
gatuste teostamisele.
da T. N. Büroo ajal ei läinud korda maksma
Kõik agronoomi algatused (kursused, eks panna, ning seda märgib ka tervelt 25% agro
kursioonid, p-m. päevad jne.) teostati alati noomest ankeedis kui raskust ehk puudust,
mitte jsk. agronoomi või T. N. Büroo, vaid mis vaja töö edukamaks arendamiseks tulevi
kohapäälsete organisatsioonide nimel, aidates kus kõrvaldada.
sellega kaasa nendele poolehoiu võitmisele ja
talunikkude kaasatõmbamisele. Organisatsioo Ja°me<to«diteatö”
Jaoskonna agronoomi
nide tegevuse aluseid ja põhimõtteid v. eel
töö sisuks on taluniku
nimetatud artiklites „Uus Talus“ 1930. ja 1931. arusaamise ja isetegevuse äratamine ning
Et kohapäälsete organisatsioonide elusta kasvatamine talu aja- ning oludekohaseks
mine on suuresti jsk. agronoomide teeneks, korrastamiseks ja selleks isetegevuseks tarvi

lise õige agronoomilise nõu ja abi pakkumi
ne. Alles siis, kui talunik on ise. veendunud
teatud talupidamise suuna, võtte või ümber
korralduse paremuses ja tarvilikkuses, vajab
ta õpetamist ja abi selle teostamisel ja edasi
viimisel. Selle arusaamiseta ja isetegevuseta
ei saa ega tohi olla jaoskonnas mingit uuen
duste propagandat.
Sellest järgneb jaoskondliku töö metoodika
skeem: agronoom peab ise jaoskonna talun
dite olukorda, arengusuuna ja -tingimusi
tundma, ise selgele veendumusele jõudma, mi
da ja kuidas siin on vaja ning võimalik teha:
siis — oskama talunikule seda veenet edasi
anda, selle vastu äratada huvi ning tahet
omas talus teostada; selleks peab agronoom
samal ajal taluniku usalduse võitma — sel
leta ei suuda ta ka huvi äratada ega mingit
õpetust anda, — ja siis alles tulema teosta
mise abi ja nõuga, ning seda juba kindla ka
va, jaoskondliku agronoomilise töö põhjen
datud programmi alusel.
See skeem näitab esiteks, et jaoskonna ag
ronoomi tegevus vajab kestvat eeltööd ja sis
setöötamist, ainult siis võib sellel tööl ka mõju
olla ja alles siis omandab see töö sisu ning
suuna, mille eest agronoom vastutust julgeb
kanda. Aasta-paar vähemalt kulub selleks
eeltööks, ennem kui agronoom, elati esimene
pioneer, omas jaoskonnas täie jõuga võib ha
kata oma aktiivset programmi teostama. Seni
piirdub ta orienteerumise kõrval rohkem ju
husliku nõuandega, peamiselt sääl, kus talu
nik ise aktiivsust avaldab.
Tutvumiseks tegelikkude olukordadega tar
vitab agronoom tähelepanekute ja uuringu
(katsete) meetodeid. Suurt abi pakuvad ka
kirjanduslikud allikad. Tähtsam on aga kõi
gi oludega tutvumine otse elus endas, mida
agronoom paratamatult jaoskonnas liikudes
ja talunikkudega ning tegelastega kokku puu
tudes peab tegema ja teeb. Olukorra analüü
simisele abiks on T. N. Büroo poolt tõlgitud,
meie oludele kohandatud ja täiendatud Amee
rika allikatest laenatud talundi analüüsi ka
vand ja maatulundusraioonide kirjeldus, mis
mõlemad toodud järgnevas eri-artiklitena.
Usalduse võitmise meetodeid on mitmesu
guseid, ning agronoomi taktist oleneb nen
dest oludekohaste valik. Kõige õigemad ja
mõjuvamad neist on agronoomi tublidus ja
asjatundlikkus töös, taktitunne ja taluniku
muredele kaasatundmine. Kindlam on usal
dus, mis võidetakse märkitabanud nõuandega
või abiga talumajapidamises, või osava selts
kondliku tööga. Muredele kaasatundmine ja
põllumehe põlise tarkusega arvestamine, sa

muti takt mõne tema ebausu või vanakombe
suhtes on samuti arusaadavad. Lubamatu võ
teteks usalduse võitmisel on intriigid, meeli
tused ja demagoogia; ka ei anna nad püsi
vaid tulemusi kohapeal töötavale tegelasele.
Tööprogrammi koostamine on lähemalt kõ
ne all mujal. Tööprogramm näeb ette ka töö
metoodika. Ka metoodika valik oleneb koha
likkudest oludest, eriti rahva ja põllumajan
duse arenemis-astmest; ühel pool on rohkem
kohane kursus, teisel demonstratsioonid või
üksiknõuanne.
Agronoomilise nõuande meetodeid on palju
ja neid võiks rühmitada huviäratavateks, ise
tegevust kasvatavateks ja õpetavateks, neis
valdava elemendi järele. Iga meetodi tarvita
misel peab selge olema, mida sellega taotle
takse, õigeni ümberpöördult, peab olema sel 
ge töö siht, ning selle (ja auditooriumi aren
gu) kohaselt valitakse meetod.
Huviäratavate meetodite hulka tuleb luge
da kõige päält näitused, demonstratsioonid ja
ekskursioonid, kuid ka kõik teised meetodid,
kus on tegemist suurema kuulajas- või vaata
jaskonnaga, sisaldavad huviäratavaid mo
mente, vähemalt osa auditooriumile; nii —
kursused, loengud. Huviäratavate meetodite
kasutamisel peab olema teadlik, valides huvi
objektiks seda, mis jaoskonna oludes tegeli
kuks läbiviimiseks sobiv või mis teatud kõrvaldamistvajavaid puudusi reljeefselt allakriipsutab. Demonstratsioonide valikul on
see kerge. Palju enam teadlikkust nõuab see
ekskursioonide korraldamisel: juhtida õppereislasi just neisse kohtadesse, või antud talus
tähelepanu juhtida neile külgedele, mida ag
ronoom peab õigeks ja sobivaks õppereislaste
endi taludele. Sedasama reeglit tuleb alati
silmas pidada ka kõigi teiste meetodite juu
res, — tähelepanu koondada siht-esemele.
Tüübilisteks isetegevust kasvatavateks
meetoditeks on igasugused võistlused. Kuid
ka kõigis teistes meetodites peab see element
leiduma. Selles on nende meetodite kaalu
vam väärtus, sest lõpuks suundub ju kõik ta
luniku isetegevuse ja algatusvõime äratami
sele ning kasvatamisele.
õpetavate meetodite tüübiliseks näiteks on
kursused, nii teoreetilised kui tegelikud. Siin
on õpetajal teada, mida on vaja õpetada,
ning selle kohaselt peab ta oskama töötada
võimalikult hää pedagoogina, kasutades pe
dagoogilist teadust, kohandades seda vaid va
nuselt teistsugusele auditooriumile, kui seda
on kooli õppurkond. Metoodika aluseid ja
nende sidet noorsoo kasvatuse ning õpetuse
teadusega (pedagoogikaga ja didaktikaga) on
kirjeldatud varem*), sellepärast piirdun siin

*) K. Liide man, Agronoomilise propaganda metoodikast. „Agronoomia“ 1925 nr. 1. (Mõned väited vajaksid selles
artiklis täiendusi ja korrektiive, milliseid olen teinud jsk. agronoomide täienduskursustel).

ainult üksikute töömeetodite lühida iseloomus
tusega, kirjeldades neid sellastena, nagu neid
jaoskondliku töö juures T. N. Büroo ajal tar
vitatud või tarvitamiseks soovitatud.
Agronoomide ankeedi järele saame pildi.
„milliseid meetodeid töös kõige enam kasuta
tud ja millised neist on äratanud jaoskonnas
rohkem huvi ja isetegevust." Järgnevas on
toodud %)%> vastajate üldarvust.
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Demonstratsioonid........................ 55%
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Kursused........................................ 55%
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Katsed............................................ 25%
üpereisid ja n. n. usaldustalud 25%
25%
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Võistlused .................................... 17%
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Teised meetodid (näitused, ajakirjandus
jne.) esinevad vähema arvu juhtudena. Ise
loomulik on jaoskondlikus töös mõju ja huviäratavuse poolest demonstratsioonide, tegelik
kude tööde ja tegelikkude kursuste esikohale
nihkumine, kuna endised rändnõuande tähtsa
mad meetodid — kursused ja kõnekoosolekud
tahaplaanile on nihkunud; tegelikud kursused
tulid küll juba siis tarvitusele. Kui juure ar
vata ka õppereisud, usaldustaludega tööta
mine ja katsete korraldus, siis on selge, et
jaoskondlikus töös on tähtsamad just need
agronoomilise töö meetodid, kus agronoom
esineb taluniku ees asjatundjana tegelikus
töös või näitab tegelikku tööd ja korrastust
talus, kuna aga puht sõnaline propaganda ja
selgitustöö on kaotanud oma mõju. See pilt
valitseb üle maa. Üle maa märgitakse ka, et
tööaega on kõige rohkem kulutatud, võrreldes
saadud (näiliste) tulemustega, — just kursus
tele, siis üksiknõuandele. Rohkem on kursus
tele aega pühendatud Viru-, Lääne-, Tartu-,
Võru- ja Petserimaal. Rohkem taluniku huvi
ning isetegevust äratanud üksikutes maakon
dades: Petserimaal katsed ja demonstratsioo
nid (puht vene-jaoskondades — kursused),
teistes Lõuna-Eesti maakondades — üksik
nõuanne, P.-Eestis demonstratsioonid ja tege
likud tööd, siis üksiknõuanne.
Edasi — mõnd üksikasja töö-metoodikast.
Agronoomi esimene ülesanne jaoskonda
asudes on orienteerumine oludes ja taluniku
usalduse võitmine. Orienteerumise teadlikuks
sihiks on jaoskonna põllumajanduse haigete
kohtade elik miinimumide õige tabamine, mis
määrab töö õige suuna ja aktiivse tööpro

grammi alused. Selleks on abiks p.-m. raioonide üldised kirjeldused ja analüüs (v. järg
nev Th. Pooli töö), mis kergendab õigete nii
tide leidmist; edasi — tähelepanekud taludest,
kohalikkude tulundustegelaste ja edasijõud
numate talunikkude arvamised ning diagnoo
sid ja statistiliste materjalide läbivaatamine.
Täiendav orienteerumine sünnib kogu tööaja
kestel, kus selguvad järjest uued üksikasjad,
nii üldises jaoskonna ulatuses kui ka jaos
konna eriilmega osades. Aktiivseks tööks peab
võimalikult kohe algul tabama vähemalt ühe
tähtsama miinimumi (sagedamini: karjasööda tootmise ja karjasuuruse kooskõlastama
tus, üksikute majapidamisharude vastastik
kune kooskõlastamine, miinimumid mullas,
karjasöötmises, turundamise korraldamatus),
siis sünnib täiendav orienteerumine aja jook
sul juba aktiivse loova töö kõrval.
Poolehoiu ja usalduse võitmine sünnib ju
ba selle õige haige koha tabamise ning selle
kõrvaldamiseks asjaliku nõuande ning abi
pakkumise kaudu. Sellest näeb talunik, et ag
ronoomist on temal ja talul tõesti kasu. Sama
tunnustamine võib järgneda üksikuis taluni
kes ka mõne juhusliku teene tagajärjel, nagu
loomale sünnitusabi andmise, masina rikke
leidmise, õiglase maaparanduse ülevaate jne.
puhul. Kiiremalt võidetakse laialisem usaldus
jaoskonna tuntud ja lugupeetud tegelaste või
talupidajate tutvuse ning organisatsioonide
tegevusele kaasaaitamise kaudu. Igal juhul
nõuab usalduse võitmine agronoomilt pääle
oma kutseteadmiste ja oskuste kõrge taseme
peent takti kohapäälse maa-elaniku hingeelu
tundmist, arusaamist taluniku muredest ning
püüet kaasa aidata nende vähendamiseks.
Need on Kutseala valiku iseloomu ja etteval
mistuse küsimused.*)
Usalduse võitmise teid puudutab ka üks
mainitud ankeedi küsimus („poolehoiu võit
misel võlgnen tänu"). Umbes kolmandik agro
noome (eriti Virumaa agronoomid) vastavad,
et selleks olnud tihe koostöötamine kohalikku
de põllumajanduslikkude organisatsioonidega
ja kohalikkude tegelastega ja talupidajatega.
Teine kolmandik paneb seda eriti endi tege
liku töö oskuse, erapooletuse j. t. agronoomi
isiklikkude või takti omaduste arvele. Kol
mandatel sündis poolehoiu võitmine aeglaselt,
kestva jaoskondliku töö tulemuste tagajärjel;
osa agronoome panevad poolehoiu võitmise
enda kohaliku päritolu arvele.
Raskendanud on aga poolehoiu võitmist
(umbes kolmandik märgivad, et erilisi rasku
si pole olnud) enamikul politiline kihutustöö,
osalt ka koliapäälsed intriigid; siis — üldmajanduslik seisukord või mõne nurga rahva

*) K. L i i d e m a n, Mõtteid agronoomiast ja selle õppimisest. «Üliõpilasleht" 1931. nr. 4.

madal hariduslik tase; üksikutel — liig- suur
jaoskond ja alles lühikene töötamise aeg1.
Praegu aga, nagu eelpool märgitud, on
enamikus jaoskondades rahuldavaks töötami
seks poolehoid võidetud, jääb üle seda süven
dada ja levitada üle terve jaoskonna igasse
tallu, kus seda veel ei peaks olema; siiski on
ka veel üksikuid jaoskondi kus usalduse külg
veel palju soovida jätab.
Töötamise meetoditest, nagu öeldud, on osu
tunud vähem tõhusateks sõnalised — kursu
sed, loengud, kõnekoosolekud. See ei tähenda,
et need täitsa kõrvale tulevad jätta. Nende
tarvitamist on püütud süstematiseerida ja
ratsionaliseerida, mida tuleb jätkata, õigel
viisil ja kohal kasutades jäävad need ikkagi
möödapääsematuks meetoditeks.
Põllutöökoolide võrgu loomisega ja põlluni,
ajakirjanduse suure levimisega maal on endi
sed pikemaajalised teoreetilised kursused
saanud küll üldiselt ülearusteks, maha arva
tud mõned arengus maha-jäänud raioonid
(eriti Petserimaal), kus neid teatud eduga veel
kasutatakse. See kursuste tüüp on juba enne
jsk. võrgu loomist asendatud lühiajaliste kur
sustega, kus rõhku on püütud panna nende
tegelikule laadile.
Ratsionaliseerida on neid püütud T. N. Bü
roo ajal kolmes sihis: teemide, osavõtjaskonna
ja metoodika õigema valikuga. Kursuse teemiks olgu ainult jaoskonna aktiivse program
mi küsimused ning aine piiratud ainult selle
osaga, mis tõesti vajab teoreetilist ja tege
likku õpetamist. Peab olema selge, mis alal
ja osas on vaja taluniku teadmisi ja oskusi
täiendada; et siis õiget metoodikat tarvitada,
õpetust pakkuda vähemas hulgas küsimusis,
selle eest aga põhjalikumalt, nii et kursusest
ka jälgi jääks. Ei tule rõhku panna mitte nii
võrd osavõtjaskonna rohkusele, kui valikule.
Kursuslased ei tohi olla juhuslikud; peab as
tutama tarvilisi samme, et kursustele tuleksid
need, kellel on juba huvi äratatud kursuse
teemi vastu ja kes tahavad oma teadmisioskusi sellel alal täiendada; vähemalt kursus
laste tuum olgu moodustatud nendest. Väliste
võtetega (filmid, pildid jne.) ei tule meelitada
rahvast kursuse auditooriumi täiteks. Eriti
otstarbekohased on kitsamates küla-piirkondades peetavad kursused kutsutud või ülesantud
tegelikkudele talupidajatele, võimalust mööda
talu-toa koduses õhkkonnas või talumajapida
mise sees. .
Metoodikas, pääle põhimõtte — vähem kuid
hästivalitud küsimusi nõuetava põhjalikkuse
ga läbi võtta — on tähtis nägelikkus ja tööõppusega sidumine; sellest nimetus — tegeli
kud kursused. Kuulajaskonda peab kursusel
aktiviseerima,
nii tegelikest töödest osavõ

tuga kui ka eriti mõttevahetuse väljakutsumi
sega; viimane on oluline just asjasthuvitatud
kitsama kuulajaskonna puhul, kui kursuse
teem on nende taludele küllalt aktuaalne.
Kursuste aeg on seotud teemi iseloomuga,
et seda oleks võimalik siduda tegelikkude töö
dega. Vastavalt leidub kursuse teeme programmiküsimusist iga aastaaja jaoks, välja
arvatud ainult eriti kibedad põllutööde hoo
ajad, kus vajaduse korral võib piirduda ai
nult demonstratsioonidega.
Demonstratsioonid on sisult ka
kursuse killud, — kursuse nägelik osa tarvi
liste seletustega, tihti ka tegelikest töödest osa
võtuga (näit., karjamaa laastamise või juur
vilja harvendamise demonstratsioon). De
monstratsioon on kokkutulnud talunikele tea
tud uudistöö või -võte tegelik näitamine. De
monstratsioonid nõuavad väga hoolikat ette
valmistust, et need ei kujuneks näitamiseks
„ kuidas tööd ei tule teha“, mis loomulikult
agronoomi prestiiži langetab, rääkimata, et
see mingit õpetust ei paku ega huvi ei ärata.
Töö kordaminek peab olema ette kindel. Täien
davad seletused näitavad demonstreeritava
võtte tarvilikkust, selle tulemusi ja teostata
vust taluoludes.
Kursuste teoreetilisele küljele aga seisavad
lähedal loengud kõne- ja muudel koosole
kutel. Nende ülesandeks on teatud päevakü
simuste ülesvõtmine ja nendele lühida, selge
vastuse andmine või kuulajaskonna mõtte soo
vitud suunas liikuma panemine, et siis järg
nevas muude agronoomilise nõuande meetodi
tega nende lahendamisele asuda.
Loengute teemide valikul arvestatakse
jaoskondliku töö programmiga kui ka teatud
juhuslikult või ajutiseks üleskerkinud aktu
aalsete päeyaküsimustega. On tarvitatud loen
guid ka agronoomi tutvustamiseks uuel ko
llal; kuid selleks otstarbeks võib neid kasu
tada ainult osav kõneleja, arusaadavalt oma
teemi ja selle kohasust hästi tundes.
Loengutega esinemine on olnud kohaseni
ja kasulikum seltside ja ühingute peakoos
olekutel ning põllumajanduspäevadel. Pea
koosolekutel (põllumeeste seltsid, kontrollühingud, piimaühingud, turbaüliingud jne.) on
koos asjasthuvitatud põllumehed, kus asjako
hane kõne või loeng aitab selgitada ettetul
nud puudusi ja vigu ning tähistada lähema
aja tööd.
P õ 11 u nr a j a ndus p äevad
püüavad
koondada kõiki aktiivsemaid talunikke ümb
ruskonna p.-m. seisukorra ühiseks hindami
seks ja lähema aasta päevaküsimuste või al
gatatud ühiste ettevõtete harutamiseks. Siin
on tähtis ettekanneteks õieti valida just neid
päevaküsimusi puutuvad teemid. Poolehoidu

on leidnud ka tegelikkude talunikkude esine
mine p.-m. päevadel ettekannetega või varem
ettevalmistatud täiendustega mõne teise kõ
neleja referaadile, kohalikkudest oludest võe
tud lisanduste ja illustratsioonide esitamiseks.
On peetud ka kitsama-erialalisi või -koosseisulisi „päevi“ (noorte, karjakasvatuse, met
sanduse, kartulikasvatuse, ühistegevuse j. t.),
mis laadilt samad ja kus eriala küsimust val
gustatakse mitmest küljest, tulunduslikust ja
tehnilisest.
Põllumajanduspäevi on püütud ja õnnes
tanud kujundada kohalikkudeks tähtsamateks
sündmusteks (eriti noorte päevi), andes neile
põllumajanduse arendamise sihtjoonte mää
rajate ilme. Nendel on esinenud oma töö üle
vaatega ja kavaga ka jsk. agronoom. Nende
elustamiseks on neid ühendatud võistluste au
hindade väljaandmisega, võimaluse korral ka
mõnede demonstratsioonidega, võistlustega ja
erinäitustega või väljapanekutega katsetest.
Põllumajanduspäeva korraldavad organisat
sioonide juhatused on püüdnud koos agronoo
miga ennem läbi kaaluda ülesvõetud küsimu
sed, tarbekorral koostanud ka esitatavate re
solutsioonide kavandid.
Põllumajanduspäevadele (ja kursustele)
seltsivad neist osavõtjate koosviibimised („p id u d“) õhtusöögi- või teelauas ühes sündsate
meelelahutustega on osutunud hääks maaühiskonda omavahel siduvaks vahendiks, on aida
nud kõvendada ka sidemeid agronoomi, seltsitegelaste ja talunikkude vahel. Siin on koha
sed ka üldsisulised, enam tunnetele (eriti
üliis- ja rahvustundele) sihitud kõned.
Sisult samad, mis loengud, on p.-m. a rt i k 1 i d ajakirja n d u s e s, ainult teisel
teel ettekantud. Ka seda meetodit on rohkesti
kasutatud, eriti maa-agronoomide poolt koha
listes ajalehtedes. Eriti olulised on sellastes
artiklites esitatavad üksikute talude kogemu
sed mõnelt alalt, mis alati rohkem tähelepanu
äratavad, kui teoreetilised artiklid või loen
gud. Ajakirjandust puudutades võib mainida
ka p.-m. ajakirjanduse ja kirjanduse levita
mist agronoomide poolt, kui tähtsat teadmiste
levitamise viisi; viimasel ajal on see töö aga
suuresti tagasi läinud.
Demonstratsioonid arenevad ühelt poolt
õppereisudeks, teiselt võistlusteks. Õ p p ereisud on saanud väga levinenuks meeto
diks, osalt kippudes „degenereerurniseie“ moe
asjaks, mis nende väärtust alandab ja pare
maid talusi ning katseasutisi liialt koormab.
Sellepärast on püütud, kuigi alles puudulik
kude tagajärgedega, nende korraldust paran
dada. Puudulikkude peamiselt selle tõttu, et
ekskursioonid saavad sageli algatuse mujalt,
ning agronoomil pole siis mitte igakord või

malik nende sisu, korda ja käiku oma töösih
tidele paenutada.
Ekskursioonil peab olema kindel siht, mis
seotud jaoskondliku programmiga. Siis eks
kursiooni juht teab, mida ta tahaks taludes
näidata, siis teab ta ka ekskursiooni kava
koostada. Selle programmi ja sihi kohasele
valitakse talud või asutised, kus on võimalik
tegeluses demonstreerida soovitavaid töövõt
teid, majapidamisliarusid ja korrastust ühes
nende tulemustega jne., kus on võimalik ka
talu või asutise juhiga konsulteerida. Sellane
ekskursiooni sisulise külje kujundamine pii
rab ka ekskursiooni ulatuse osavõtjate ja ta
lude arvu suhtes: mitte liiga palju osavõtjaid
ja ka võimalikult vähem külastatavaid asu
tisi ning talusid; kuid seda pikemad olgu pea
tused igas üksikus kohas. Ekskursiooni juht
peab neid talusid ja asutisi ennem ise hästi
tundma, et teada, millele tähelepanu juhtida
ja millistele küsimustele selgitust paluda.
Esijoones tulevad ekskursioonideks kasuta
da jaoskonna ja sama p.-m. raiooni talud, eri
ti need, millised jsk. agronoom võitnud n. n.
tugipunktideks ehk usaldustaludeks, kus teos
tatud agronoomi nõuandel ja jälgimisel tea
tud võtted või ettevõtted, või edukalt läbi vii
dud majapidamise ümberkorraldus. Raskusi
teeb, et sageli lähedalolevate talude vastu ei
tunta nii suurt huvi, arvatakse, et kauged on
millegipärast paremad ja õpetlikumad. Sageli
kui mitte enamasti on see ekslik, teiseks või
vad asuda kauged talud sootuks teistsuguses
p.-m. valdkonnas, teistsugustes oludes. Soovilik on võõra valdkonna talundeid vaadata ai
nult siis, kui selle valdkonna iseäraldused ei
ole mitte niivõrd põhimõttelised, olulistes tun
nustes, kui just arenemisastmes; selles mõttes
võivad huvi pakkuda, näiteks, Lõuna-Harjumaa põllumehele Põhja-Viljandimaa talud.
Ekskursiooni-talude nimestikku tuleb tun
duvalt laiendada, et vabastada koormatusest
sellased, nagu „Villemi“, „Piistaoja“ j. t. üle
maa kuulsaks saanud talud; teiseks tuleb eks
kursiooni päevad viia rohkem äripäevadele,
jättes paremate talude pidajatele alles nende
puhkepäevad, — nagu see välismail ka teos
tatud. Mõeldavad kuid vähe proovitud on
talvised (näit., karjamajanduslikud) ekskur
sioonid lähemasse ümbrusesse, hobustel.
Pääle selle rida muid tehnilisi nõudeid, mis
ekskursiooni sisulist külge tõstavad ja ekskursioonitalu või -asutise juhti vähem koor
mavad.
Võistlustes on demonstratsioon arene
nud osavõtjaskonna aktiivsuse suunas. De
monstratsioon ja tegelik kursus õpetavad tööd.
võistlusega viimistletakse ja arendatakse töö
tehnikat tõhusamaks, täiuslikumaks ja rat

sionaalsemaks. Ka võistluse ala valik ei tohi
olla juhuslik, vaid peab olema seotud töö
programmiga, nagu iga teinegi metoodiline
võte. On loomulik meil näit., võistluste roh
kus juurvilja-kasvatuse alal, milline kultuur
meil vaatamata veerandsaja-aastasele propa
gandale on ikka veel algelisel järjel, suuresti
just tööoskuste puudulikKuse tõttu. Laudasõnniku hoiu ja alusturba kasutamise aial on
aga võistlusi vähem suudetud läbi viia, kuigi
see ala erilist tähelepanu väärib. Võistluste
kavakindel väljaarendamine on oinud ras
kendatud aineiistel põhjustel, sest see on üks
kulukamaid agr. töö võtteid; teostatud on see
valdavas enamikus kohapäälsete toetuste arvel
(T. N. Büroo poolt on valmistatud ja tasuta
antud auhinna-diploomid).
Osalt võistlusele, osalt demonstratsioonile
mõttelt lähine on näitus. Aasta-aastalt on
meie p.-m. näitused sisult paranenud. Omas
demonstratsiooni osas näitus tahab olla õpet
lik (katsete tulemused, eriseltside poolt esi
tatavad sisustuste j. m. väljapanekud), võist
levas osas aga — saavutusi fikseeriv; ka sel
les viimases osas on ta muidugi õpetlik, kui
seda vastavate seletustega sellaseks osatakse
muuta. Kohalikud näitused on olnud ja pea
vadki olema jsk. agronoomi üldjuhtimisel, ai
nult nii saab neid sihikindlalt kasutada agronoomilise töö meetodina. Ka näitus peab ole
ma seotud agronoomilise töö programmiga,
nii õpetlikus kui võistlevas osas. Õpetlikus
osas demonstreeritakse programmi - sisulisi
võtteid; võistluse osas püüab agronoom näitu
sele saata seda, mis tema soovitusist talus on
osutunud praktiliseks, õigeks, tõhusaks; sa
muti seda, mis talunik ise omal algatusel saa
vutanud, mis aga kooskõlas jaoskonna arenemissihtjoontega, ega neisse segavalt ei mõju.
Näituste korraldus nõuab agronoomilt vä
ga palju tööd, kuid selle otsekohesed tulemu
sed on, võrreldes töökuluga, väikesed. Kuid
näitus sünnitab elevust kohal, toob rahvast
kokku põllumajanduskultuuri nimel ja on na
gu auavalduseks tööga parima saavutunutele,
võimaldades ka kohalikule põllumajanduse
arendamist juhtivale organisatsioonile ainelist
sissetulekut; sellepärast on näitused siiski
õigustatud, — kui nad aga mitte liig sagedas
ti ei kordu ja selle tagajärjel sisutuks ning
igavaks ei muutu. Kohalik näitus rännaku
maakonnas aastast aastasse jaoskonnast jaos
konda.
Rohkem eraldi seisavad metoodiliste võtete
hulgas katsed. Osalt kasutatakse neid
orienteerumise või uuringu vahendina, osalt
demonstratsiooniks. Nad peavadki täitma mõ
lemat ülesannet. Katseid on kõige enam kor

raldatud kunstväetiste tarvitamise, vähem sor
divõrdluskatsete, taimekaitse vahendite tar
vitamise, mullaharimise j. t. aladel. Esimesi
eriti rohkesti (ühiskatsed) nimelt enne T. N.
Büroo asutamist. Viimastel aastatel on vähem
rõhku pandud katsete hulgale (sest hulgaliste
katsete ülesanne oli juba e—v täidetud), küll
aga on püütud neid korraldada hoolikamalt
ja vähemal arvul, sidudes ka nende teeme
jaoskondliku tööprogrammiga (karjakopiite,
lupjamise j. t. katsed).
Tähtis on katsete korraldus kohal, kuhu on
ette näha talunikkude kogumisi agronoomi
algatusel (ekskursioonid, demonstratsioonid),
et katsete tulemusi saaks esitada ja läbi ha
rutada.
Tähtsamaks metoodiliseks võtteks on aga
kujunenud jaoskondlikus töös n. n. üksiknõuanne, taluniku individuaalne konsul
teerimine. See on kõige raskem ja vastutus
rikkam töö kogu agronoomilisel aial. See töö
on ka agronoomile otsustav: suudab ta sellega
rahuldavalt hakkama saada, siis on ta omal
kohal ja ümberpöördult. Agronoom asetub
siin otsekohe tegeliku, talupidamisest kerki
nud küsimuse ette ja peab sellele küsimusele
kõrvalepõiklematult vastama. Nii mitmekülg
ne, kui on talupidamine, nii mitmekesine on
ka üksiknõuande küsimustik, ja igal alal peab
olema jaoskonna agronoom asjatundja. Üksiknõuanne on, mis määrab ka agronoomi ette
valmistuse ulatuse ja sisu.
See ei tähenda küll, et agronoom peab ole
ma tingimata täiuslikult universaalne; kuigi
see oleks olnud töö mõttes soovilik, on see
soov siiski liig ja inimlikult teostamatu. Selle
eest peab olema agronoom aga küllalt leidlik
ja taktiline mõne raskema küsimuse vasta
mist seniseks edasi lükkamisel, kuni ise selle
üle selgust muretseb või vastava kitsama ala
eritundja või instruktori abiks toob. Muidugi
tuleb püüda sinna poole, et jsk. agronoom
oleks võimaluste piirides kõigekülgselt prak
tiliselt ettevalmistatud, vähemalt tähtsamatel
majapidamise aladel.. Tema vajab lahtist mõt
lemisvõimet, — ning ainult selle omandami
seks ja teritamiseks hääd teoreetilist etteval
mistust (mitte niivõrd teadmiste bagaaži), —
teiseks, talumajapidamise juhtimise tundmist
ning tarvilikke tegelikke teadmisi-oskusi. Pääle ametisse astumist on võimalik täieneda
veel peamiselt viimasel alal.
Sõnaga, nõuded jsk. agronoomi võimete
suhtes, — mis just üksiknõuanne temale esi
tab, — on suuremad, kui ühegi teise agronoo
milise ala tegelase suhtes (eriseisukohal asu
vad katsetegelased, kus on tähtsad teadusliku
töö võimed). Sellel faktil peaksid olema omad
konsenkventsid.

Üksiknöuandest arenevad ka agronoomi
n. n. usaldustalud, mis kujunenud ees
kujuliseks valdkonna arenemise õigete siht
joonte kohaselt või kus majapidamise juht
kohandab oma töö jsk. agr. järjekindlale nõu
andele ja kust kaudu siis agronoomi õpetu
sed levinevad eeskuju kaudu ümbrusesse, —
kui usaldustalu on õieti valitud ja agronoomi
õpetused selle korrastamisel olnud õiged.
Need oleksid praegu jaoskondliku töö täht
samad metoodilised võtted. Kõigist nendest
peab punase niidina läbi käima taluniku ise
tegevuse, — nii individuaalse kui ka ühiskond
liku — äratamine, arendamine ja rakendami
ne. Kõigis töödes koosolijad ja kohapäälsed
inimesed kaasa tõmmata, mõtlema ja tööta
ma panna, — see on jsk. agronoomi püüe:
kõik algatused läbi viia kohalikkude organi
satsioonide nimel, nende juhtivate tegelaste
kaasabil ja osavõtul. Eriti tähtis on olnud ja
ka jääb maanoorte kasvatus selle isetegevuse
ja aktiivsuse vaimus ning ka taluperenaise
kaasatõmbamine üldisesse liikumisesse.
^ääle selle, kui ajakir
janduses avalikult sõna
võeti senise agronoomilise
töö põhjaliku ümberkorralduse vajaduse asjus
(„Põllumees“ nr. 22,. 1931), pöördus T. N.
Büroo ringkirjaga nende kohalikkude orga
nisatsioonide poole, kes jsk. agronoomilise
töö korraldusest sel või teisel teel kohtadel
seni osa võtnud.
Ringkirjas juhiti tähelepanu nimetatud
ajakirja artiklile ja paluti teatada, kas nen
de poolt peetakse tarviliseks, et riigilt selleks
saadavate toetustega ülevalpeetav praegune
jaoskonna-agronoomide võrk ka edaspidi alles
jääks, või tuleks asendada jaoskonna-agronoomid rändavate eri-nõuandjatega, — arves
tades vastamisel oma lähema ümbruskonna
nõuetega. Vastuseid sellele kirjale on seni
saabunud 80 ümber. Neist ainult 4 ei poolda
agr. töö jaoskondlikku korraldust (Laiksaare
põllumeeste selts ja mõni vallavalitsus prae
gustest kõige suurematest jaoskondadest).
Väike osa vastuseid (ka vallavalitsustelt) jäta
vad küsimuse lahtiseks, Põllutöökoja otsusta
da. Rõhuv enamus aga pooldab kindlakuju
liselt jaoskondliku agronoomia senisel kujul
allesjätmist ka koja juures. Siin on eesotsas
põllumeeste seltsid (Iisaku, V.-Maarja, Türi,
Ambla, Märjamaa, Kullamaa, Anseküla, En
ge, Vändra, Saarde, Põltsamaa, Otepää, Võn
nu, Räpina, Senno j. t.), siis põllumajandusli
kud ühingud (Lüganuse, Tuudi, TammisteTaali j. t.), piimaühingud (Elva, Ida-Alutaguse, Emmaste, Voldi j. t.), vallavalitsused
(Alatskivi, Lehtse, Kilingi, Vohnja, Suuremõi
sionideSeisukohti

sa j. t.), ühispangad ja laenu-hoiu ühisused
(Mäe, Jõhvi, Saarde j. t.), haridusseltsid
(Elistvere, Ambla), kontroll-ühingud (Hageri,
Pöögle j. t.), ÜENÜ osakonnad (Pagari, Palm
se), perenaiste seltsid (Torma), majandus
ühisused (Pärnu, Risti j. t.).
Järgnevas toome mõned väljavõtted ise
loomulikumatest, oma seisukohti lähemalt
põhjendavatest vastustest, mis on ühes ka
jaoskondliku agr. töö kohapäälse hinnangu
illustratsiooniks.
I i Si a jk u põllumeeste seltsi kir
jast 18. dets. 1931.:
„... Iisaku Põllumeeste Seltsi juhatus leiab,
et põllumajanduslik nõuandetöö jsk. agro
noomide võrgu kaudu on tegelikule põllume
hele kõige vastuvõetavam. Enne T. N. Büroo
tegevusse astumist oli rändnõuandja küll
omal kohal — siis kui põllumajanduslik areng
tegi alles esimesi samme. Siis oli propaganda
kõnedel mingisuguse suuna andmiseks talukorrastuses teatav mõju. Kuid praegusel ajal,
kus põllumees on enam vähem teadlik üksi
kute majapidamisharude korrastamises ja
tulukuses, on propagandast ja juhuslistest
kursustest vähe kasu. On tarvis nõuandjat ja
asjatundjat kes üksikmajapidamises aitaks
need teoreetilised õpetused läbi viia ja tege
likku ellu rakendada.
Talupidajatele on kõige vastuvõetavam sar
nane nõuandja, kes tunneb talupidamist iga
külgselt — aiandust, karjakasvatust, linnu
kasvatust, seakasvatust, taimekasvatust, maaparandust jne. Seejuures aga olgu see nõu
andja kergesti kättesaadav ning kohapealsete
oludega täiesti tuttav. Nõuandja peab oskama
talu juhtida tervikuna, aga mitte üksikute
osade kaupa.
Kui senistel agronoomidel puudub mõnes
eriküsimuses teadmised või oskused, siis võiks
neid omada vastavate täienduskursuste või
mõnel muul teel. Kuid aga eriküsimuse jaoks
vastav eriteadlane kohale kutsuda, ei ole te
gelikule põllumehele seniste kogemuste järele
läbiviidav. Sellepärast on soovitav kui agro
noomis kehastuks kogu talumajanduslik nõu
anne.
Iisaku Põllumeeste seltsi juhatus peab soo
vitavaks, et Iisaku jsk. tuleks aiandusele ja
maaparandusele eriti suurt rõhku panna. Se
da aga ei saa läbi viia eriteadlaste abil, sest
esiteks ei saa eriteadlasi mitte nii kergesti
kätte ja teiseks, nende kohalekutsumine läheb
liiga kulukaks.
Lõppkokkuvõttes, peab Iisaku Põllumees
te seltsi juhatus senist agronoomilisi nõuandetöod otstarbekohaseks, mis on ka ümbrus
konna arvamine. Jaoskonnad võiksid aga veel

väiksemad olla, sest siis oleks agronoom ker
gemini kättesaadav.
Pääle selle pidas juhatus soovitavaks va
rustada seniseid agronoome ka eriteadlaste
teadmistega, nii et agronoom võiks teostada
kogu põllumajanduslikku nõuannet.“
Saarde põllumeeste seltsi kir
jast 21. dets. 1931.:
„... Saarde Põllumeeste Seltsi üldkoosolekul,
13. dets. s. a. võeti vastu ühel häälel järgmi
ne resolutsioon: —
Saarde Põllumeeste Selts peab tingimata
tarvilikuks, et olev jaoskonna agronoomide
võrk jääks alles ka edaspidi, ega poolda min
gil tingimusel põllum. nõuandjate koondamisi
linnadesse. SPS-il on olnud omad palgalised
nõuandjad ametis juba enne ilmasõda, samuti
Eesti iseseisvuse ajal, enne T. N. Büroo tege
vusse astumist ja jaosk. agronoomide võrgu
moodustamist. SPS. on jaoskonna agronoomi
ameti toetamiseks ja jaoskonna agronoomi
poolt arendatud nõuandetööks kulutanud üle
1.000 kr., mis peaks näitama, et SPS. pooldab
kohapäälset nõuandjat. Peaks aga nõuandjad
siiski linnadesse koondatama, siis otsib SPS.
koos teiste Saarde organisatsioonidega võima
lusi ikkagi jälle oma kohaliku nõuandja saa
miseks. SPS. palub T. N. Bürood kõik abi
nõud tarvitusele võtta, et nõuandjad jääks
jaoskondadesse, põllumehele sama kättesaada
vaks, kui nad on seda praegu.“
Enge põllumeeste seltsi kirjast
8. dets. 1931.:
„Enge Põllumeeste seltsi liikmed ja ümb
ruskond on kasutanud agronoomilist abi põl
lumajanduse edendamiseks jaoskonna agro
noomi näol ja seltsi juhatus on teadmisel, et
nii selts kui ka ümbruskond eriti pooldab
praegu maksvat agronoomilist abiandmise
korraldust.
Jaoskona-agronoom on meile senini alati
kättesaadaval olnud ja häätahtlikult põllu
majanduse edendamisele kaasaaidanud. Selts
ei poolda kunagi — seda julgeme ka ümbrus
konna nimel ütelda — jaoskonna-agronoomide
likvideerimist, nende arvu vähendamist või
asetamist neid rändavate agronoomidega, sest
viimased on meile vähe kättesaadavad.
Selts ja ümbruskond, nõuame, et riigi poolt
ülevalpeetavad jaoskonna-agronoomid olgu
seltsile kui ka ümbruskonnale alati kättesaa
davad..."
Võnnu põllumeeste seltsi kirjast
21. dets. 1931.:
„... Võnnu Põllumeeste Seltsi juhatus oma
koosolekul 20 skp. otsustas järgmist: juba al
gusest pääle on Võnnu Põllumeeste Selts või
malust mööda katsunud oma ümbruskonnas
põllumajanduslist kultuuri arendada ja põllu

majanduse teaduslist külge igati selgitada ja
arusaadavaks teha, selleks kõnekoosolekuid
pidades ja eriteadlasi koha pääle väljakutsudes asja selgitama. Nüüd viimasel ajal, kui
koha pääl juba jaosk. agronoom oli olemas,
oli kõik see töö palju lihtsam ja hõlpsam
teha ja alati oli käepärast asjatundja juure
kutsuda. Et / õnnu ümbrus nii linnadest kui
ka raudtee jaamadest kaugel asub, siis ei
oleks mitte soovitav agronoomilist nõuandjat
koha päält ära viia teisale, vaid ta peaks en
diselt kohale jääma...“
Põltsamaa põllumeeste seltsi
kirjast 22. dets. 1931.:
„... Põltsamaa Põllumeeste Selts näeks häämeelega, et jaoskonna agronoomide võrk ka
edaspidi praegusel kujul alale jääks, sest kohapäälne agronoom on põllupidajatele alati
kergesti kättesaadav ja on kohaliste olude
tundja. Endistel alustel instruktorite eritead
laste ametisse seadmine sünnitaks põllumees
tele ülesaamata raskusi, sest igaüks neist
soovitab edendada oma eriala ja kõiki kohale
kutsuda ei ole teostatav. Instruktor peab alati
kättesaadav olema ja kõigekülgselt majapida
mises nõu andma...“
Rapla põllumeeste seltsi kirjast
18. dets. 1931. E. Põllumeeste Keskseltsile, kust
see T. N. Büroole (h-ra J. Hünersoni allkirja
ga) teadmiseks saadeti. Kirjas vaieldakse pi
kemalt mainitud „Põllumehe“ artikli vastu ja
märgitakse muu hulgas: „... Agronoomide
maale toomisega on ärkanud Põllumeeste
Seltsides uus elujõuline tegevus, Põllumeeste
Seltside kaudu on põllumehed ise juure tõm
matud kohalikule nõuande tööle, agronoom on
põllumehele alati kergesti kättesaadavaks
tehtud..."
Vändra põllumeeste seltsi kir
jast 17. dets. 1931.:
„... Vändra Põllumeeste seltsi juhatus aval
dab selle seltsi soovide kohaselt järgmist:
põllupidajad on kogu Eesti kandvam alustu
gi, kihtkond, millel lasub küllaldaselt suur
osa riigimakse, sealjuures aga põllumajandus
on meil veel laialdaselt madalal arenemisast
mel. Seega oleks agronoomilise nõuande pii
ramine jaosk.-agronoomide võrgu kaotamise
ga mitte üksnes ülekohus põllupidajate vastu
vaid ka riiklik kuritöö. Tahame ju ometi, et
majanduslik kitsikus libedamini ja kiiremini
mööduks, seda aga ei saa teisiti, kui peame
kiires tempos edasi jõudma põllumajanduse
toodangu tõstmiseks. Viimane ei ole aga mõel
dav ilma jaosk.-agron. võrguta. Jaoskonnaagronoom tunneb oma ringkonna majapida
misi ja teab siis ka, kus ja mis alal vaja
parandusi, uuendusi ette võtta, ja see toimub

agronoomi .juhtimise] ja moraalsel vastutu
sel.
Küsitavaks jääb kasu rändavatest-erinõu
andjatest asukohaga linnas. Nad ilmuksid küll
kutse pääle kohale, kõneleksid tundi-paar ja
rändaksid teisele kohale sama tegema, kui
soovijaid leidub... Loengute ja kursuste taga
järg praegusel ajal rändavatelt eriteadiastelt
oleks null. Seal sütitatud tuluke vaibuks pea
ja kõik läheks endist rada. Seega oleks ra
ha, mis neile palgana maksetaks, riigimajandusliselt võttes täitsa asjata raisatud. Ka olek
sid nad igasugusest vastutusest vabad. Kül
lalt on juba kõneldud, tarvis asuda tegudele
veel südikamalt. Sellepärast kõige parema
tahtmise juures ei saa pooldada jaoskonna
agronoomide võrgu kaotamist, veel vähem
selle asendamist linnades asuvate erinõuandjatega. Viimased oleksid põllupidajaile ras
ked kätte saada ja kohapäälsed organisatsi
oonid saaksid kasutada neid rohkem reklaa
miks kui tõsiseks tööks põllumajanduses...“
Kullamaa põllumeeste seltsi ja
Kullamaa Ühispanga ühisest kirjast
20. dets. 1931.:
. . Peame täiesti lubamatuks asendada
praeguseid kohapealseid jaoskonna agronoo
me rändnõuandjatega, kes tuleksid linnast.
Viimased, linnaagronoomid, kes juhuslikult
ja harukordil põllupidajat külastavad, ei suu
da kunagi pakkuda vajalikku — nii olude ko
haselt, kui kohapealne olusid ja põllupidajat
tundja agronoom. Ei või sarnane rändagr.
iialgi niivõrt rahva usaldust võita kui
kohapealne, kes alati põllupidajate keskel
liigub, ja seega kõigi oma korralduste ja kat
sete eest vastutab.
Ühtlasi läheb jaoskonna agronoomi äravii
misega maa ühiskonna ja se-ltsitegevusele ka
duma haritud jõud, kelle järele maal tungiv
vajadus, ja agronoom muutub põllupidajate
võõraks linnahärraks. . .“
Voldi piimaühingu juhatuse kir
jast 23. dets. 1931.:
„. . . Agronoomiline nõuandetöö on alles, vaa
tamata sellele, et jaoskonna agronoomid juba
mõned aastad rahva seas on töötanud, roh
kem reklaam — tutvunemisa ja järgus, kui
üleüldiselt tarvilikuks tunnustatud; agronoom
peab veel sagedasti oma nõuandega peale
tükkiv olema, tema tarvilikkusest ei saada
üleüldiselt veel aru; kui nüüd see nõuandja
elab kaugel linnas, kust teda peab välja tel
lima, siis on kindel, et seda ei tehta ja abi
jääb andmata, kuna aga maal elavate nõu
andjate juures asi hoopis teisiti kujuneks.
Ka nõuandetöö tähtsusest arusaajale põllupidajale on linnas elav nõuandja palju ras
kem kätte saada; teinekord ei hakata lihtsalt

selle „väikese asja" pärast „linnahärrasid“
tülitama, kuna aga rahva seas elades muutub
nõuandja rohkem oma inimeseks, kelle poole
võib ja usaldab maamees ka pisiasjus pöö
rata. . .
Nõuandja seisukohalt, s. o. tõsise nõuandja
seisukohalt vaadates, kellel tähtis on tema
töötulemused, mitte aga ainult amet, näib
meile ka parem olevat, kui nõuandja elab
aoitarvitava rahva seas, seal on ta igatahes
rahva tarvitustega ja hädadega palju roh
kem tuttav, kui linnas elades; agronoom on
ikkagi arst, kes võib aidata ainult siis, kui ta
haiguse on kindlaks teinud. Ainult teoreeti
liste teadmistega ei saa ka siin üksi läbi ja
oma ülesandeid otstarbekohaselt täita.
Neil toodud põhjustel on Voldi Piimaühin
gu juhatuse kategooriline seisukoht: põllu
majandusime nõuandja jäägu maale abitarvitava rahva sekka. . .“
Risti majandusühisuse kirjast
22. dets. 1931.:
„. . . Jälginud mõni aasta meie kohalist
agronoom il ist nõuannet, oleme selles leidnud
tõelikult nende küsimuste tutvustamist teoree
tiliselt kui ka praktiliselt rahvale palju kät
tesaadavamal kujul kui kunagi enne. Tuleb
osa sellest küll panna ka kohaliku jaoskonna
agronoomi isikliku püüete ja ennastsalgava
töö arvele, mille tõttu võime konstateerida
selles puhtteaduslikku erapooletut tegevust,
mis täieliku rahulolemise ära teenib."
Elistvere Rahva -selts „K o d u“
kirjast:
„. . . Seltsi juhatus, tugenedes ümbruskon
na üldisele arvamisele ja ka otseselt pooldab
agronoomilist nõuannet praegusel kujul, s. o.
jaoskonna agronoomide kaudu ja leiab selle
ainukese viisi olevat, mis kindlustab tööle
järjekindlust ja tagajärgi siis, kui nõuand
jad asuvad oma piirkonnale kättesaadavas
kohas ja alalises kokkupuutumises. Prae
guse korra juures on jaoskonna agronoomid
mitte ainult kutsutavad nõuandjad vaid tege
likud põllumajanduse organisaatorid ja eest
võtjad, kes võivad põhjalikult tunda oma
jaoskonna igat nurka ja isegi majapidamisi.
Ka on jaoskonna agronoomide suureks tee
neks noorte organiseerimine ja tööle raken
damine põllumajandusliste klubide kaudu.
Jaoskonna agronoomide kaotamisel kaoksid
ka need. Jaoskonna agronoomide asendami
sel instruktorite - nõuandjatega, kes asuksid
linnas, sattuksime endise korra juurde, kus
ainuke nõuanne seisis selles, et kohapäälse
organisatsiooni nõudel võidi määrata instruk
tor kõnekoosolekuks või lühiajaliseks kursu
seks ja ajal, millal see kohapääl sugugi soo
vitavgi ei olnud. Sellele lisaks tuli instrukto-

riie järele sõita ja tagasi sõidutada, mis ena
mikul kordadel õige tülikas ja kulukas. Inst
ruktori terve tegevus piirduski kõnega ja se
dagi ainult talvel, kuna tegelikul põllutöö ja
taimekasvatuse ajal midagi ette võtta ei saa
nud just sellepärast, et instruktor ei tunnud
kohalikke majapidamisi.“
Jõhvi Ühispanga kirjast 21. XII.

mi.-.

„. . . Nõuanne peaks olema jaoskondlik,
kus nõuandja tegevuse piirkonnaks kihel
kond. Siis oleks võimalik tihe koostöö põllu
mehe ja nõuandja vahel. Töö oleks ühtlasi
viljakam ja kooskõlas kohalikkude oludega.
Linnamees ränd-instruktor, on vaid püha
päeva lugeja, kellel puudub võimalus koha
liku põllumehe ja tema organisatsioonidega
tihedaks viljakaks koostööks. Jaoskonna ag
ronoom on aga alati kättesaadav, tunneb ümb
ruse olusid ja võib majapidamisele kui tervi
kule nõu anda.
Teatud päevadel jaoskonna agronoom on
büroos kus teda kerge kätte saada; meil käib
üõhvis büroos päevas 10—15 inimest. . .“
Ü E N Ü Pagari osakonna kirjast
23. dets. 1931.:
. . Senine nõuandekorraldus põlluma
janduse alal on olnud kõige kohasem, sest
jaosk.-agr. kui kohapealne nõuandja
suudab rohkem kui ükski rändinstruktor,
kellele isegi talupidajad võõrad. ... — Ei
ole mõeldav, et jaosk. agronoomil puuduks
töö omas piirkonnas ja tuleks jaoskondi vä
hendada või koondada. . . . Meie jaoskonna
agronoom on alaliselt tööga ülekoormatud.—
Kuulduste põhjal mis näivad kandvat polii
tilist maiku on sageligi rõhutatud, et jaosk.
agronoomid on vaid bürooametnikud. Sar
naste mõtete puhul on minul küll osakonna
nimel au allakriipsutada, et kahju oleks sar
nasest mehest nagu kohalik jaosk. agr. jääda
ilma. Ei oleks kaotajaks üksi seltskond, vaid
kõige rohkem kannataks ümbruse põlluma
jandus.
Et osakonna ülesandeks terve ümbruse
elu arendamine, julgen osakonna kaudu pöö
rata terve Pagari ümbruse nimel Taluma j andusnõuande Büroo poole, võimalikult
kaasa

aidata,

et

nõuande

teise

organi kätesse üleminnes teos
tuks see senises vormis. — Kõige
kahjulikum oleks kindlasti rän
davate nõuandjate süsteem."
Püssi vallavalitsuse kirjast 1G.
dets. 1931.:
„. . . Võib kindel olla, et kõik kohalised
seltsid ja asutused pooldavad senise töö jät
kamist. Vallavalitsus on arvamisel, et seni
kaua kui kavatsetakse riiklisel toetusel agro

noomilisi nõuannet jatkata seda kõige koha
sem on teha praeguse jaoskonna-agronoomide
võrgu näol."
Ambla vallavalitsuse kirjast 22.
dets. 1931.:
. . vallavalitsuse arvates oleks tarvilik,
et riigi poolt selleks antavate toetustega ülevalpeetav praegune jaoskonna-agronoomide
võrk ka edaspidi alles jääks, kuna niisugusel
juhul jsk. agronoomid on maapidajaile või
malikult kergesti kättesaadavad, ühes sellega
ka neilt agronoomilise nõuande saamine,...“
Need väljavõtted kohtadelt saadud kirja
dest räägivad selget keelt põhjalikust arusaa
misest jaoskondliku töö paremusest kui ka
alles algastmel viibiva töö hindamist nende
kohalikkude p.-m. organisatsioonide poolt, kes
on suutnud juba selle korraldusest ja koos
tööst jsk. agronoomiga osa võtta. Olgu mai
nitud, et enamik vastuseid on organisatsioo
nide poolt, kelle juhtivad tegelased meelsu
selt kuuluvad nendesse vooludesse, kes T. N.
Büroo seadust ei pooldanud; ometigi pole see
neile jaoskondliku agronoomilise
töö asjalikul hindamisel takistuseks olnud.
Jaoskondliku töö paremuste hindajateks
on ka need praegused jsk. agronoomid, kes
varem töötasid rändnõuandjatena. Tunnus
tades, et jaoskonna töö on küll märksa ras
kem ja vastutusrikkam, kui endine, leiavad
nad siiski üksmeelselt, et jaoskonna töö an
nab põllumajanduses palju paremaid tule
musi ja pakub sellepärast ka töömehele suu
remat rahuldust.
N. Büroo tegevuse lõ
petamisel jääb Agronoo
milise- ja T. N. Büroo algatatud jaoskondliku
agronoomia elluviimise töö kõigis osades veel
pooleli, vajades kõigis neis osades viimistle
mist ja täiendamist, kuni ta vastab kõigiti
nendele jaoskondliku töö põhimõtetele, mis
eelpool tähendatud normaalse töö alustena.
T. N. Bürool ei jää teist soovitust töö jätka
jale, kui: jaoskondliku töö korral
duste viimistlemine kõpule viia.
Teistsugust agronoomilise töö korraldust ei
saa eeltoodud põhjendustel meie praeguse
põllumajanduse arenemise astme juures õi
geks pidada.
Arvestades rahva kandejõu langusega
raske kriisi tõttu tuleb paratamatult ka ag
ronoomilise töö alal leppida teatud suurte
kokkutõmbamistega. Kuid see kokkutõmba
mine nõuab väga põhjalikku kaalumist, et
ära hoida juhuslikkust ning välja tulla vähe
mate kaotustega. Tuleb võtta arvele kõik
summad, mis lähevad agronoomilise nõuande
pääle kõigil aladel ja kujul, — põllumajantöö
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dusJiku uuringu, põllumajandusliku kutseha
riduse ja põllumajanduse administratiivse
juhtimise pääle, — koostada üldine seotud
töökava põllumajanduse edendamiseks ning
selle kohaselt juhtida ka riigi poolt kuluta
tavad summad. Sellane võimalus on olnud
seni ainult Põllutööministeeriumil.
Nüüd
peaks see võimalus olema, osalt seaduse alu
sel, osalt sooviavalduse esitamise õiguse põh
jal ka Põllutöökojal. Seda tuleb kasutada.
Kuna T. N. Büroo on määratud likvideeri
misele, siis ei saa nende ridade kirjutajale
ette heita erapoolikust, kui ta väidab, et
igal juhul tuleb alal hoida j aoskondlik agronoomiline võrk vä
hemalt senises ulatuses. Täiusliku
mat normaalvõrku ei luba praegu täita esi
teks rahapuudus, teiseks, võib olla ka jsk. ag
ronoomideks kõlbulikkude ettevalmistatud
tööjõudude puudus. Kuid see normaalvõrk
peaks tulema juba lähematel aastatel täitmi
sele. Sellele ettevalmistamiseks tuleb uuesti
ellu kutsuda jaoskonna agronoomide juure
praktikantide instituut, mille T. N. Bü
roo oli sunnitud viimasel tegevusaastal likvi
deerima krediitide puudusel. Ka akadeemilise
haridusega agronoomil oli ette nähtud 6-kuuline praktika jaoskonnas, mille järele alles
võidi otsustada, kas ta kõlbab jsk. agronoo
mi KS.
Materjalina lisame siia juure jaoskondliku
normaal-võrgu skeemilise kaardi, mis esialg
sel kujul koostatud Agronoomilise Büroo
poolt (v. Põllumajanduse Pea vali t-.
s u s e Aastaraamat II) ning T. N. Bü
roo ajal maa- ja jsk. agronoomide kogemuste
ja näpunäidete kohaselt korrigeeritud ja Bü
roo juhatuse poolt vastu võetud. Nagu eel
pool märgitud, võivad selles tarviliseks osu
tuda veel parandused, eriti vastavalt põllu-'
majanduslikkude valdkondade täpsemale fik
seerimisele. (Kaardil jaoskonna piirid märgi
tud jäme-joontega; põllutöökoolide ala jaos
konnad kaardile kandmata).
Kui koondamised osutuvad nõuande-töö
alal tarvilikkudeks, siis tuleb neid teostada
esijoones kitsamate erialade nõuandjate alal,
pannes nende kohused jsk. agronoomidele;
pääle vastavate täienduskursuste läbitegemist
ei sünnita see erialade nõuande ülevõtmine
jsk. agronoomidele raskusi; nõuandega nen
del erialadel tuleb ju ka jsk. agronoomil pa
ratamatult kokku puutuda. Erialadele, kus

töötamas vastavad eriseltsid, peaks aga jäe
tama tarviline arv kõrgema kvalifikatsioo
niga eruööjõudusi, kes teeniksid eriseltside
liiKinete erialal väljaarenenud talusid ja olek
sid abiks jsk. agronoomidel eriküsimuste la
hendamisel.
Agronoomilise

töö

ühtlus

nii

keskkohas kui jaoskonnas tulel)
teostada täiel määral ja kõige laie
mas ulatuses, sidudes koja üldjuhtimisel oma
vahel mitte üksi agronoomilise nõuande ja
abi erialasid, vaid ka uuringu ja kutsehari
duse alad tihedamalt nõuandetööga.
Töö rajamine koliapäälsele or
ganiseeritud põllu meeskonna ise
tegevusele ja algatusele tuleb
samuti teostada täiel määral ja
T. N. Büroo algatused sel alal viimistleda.
Jsk. agronoomide ettevalmistuse täiendamine
ja instrueerimine, jsk. agronoomilise punkti
varustus kõigi edukaks tööks tarvilikuga (õp
pe- ja liiklemisvahendid, büroo-ruumid jne )
ja tööprogrammide fikseerimine tulevad lä
hema aja jooksul lõpule viia, leides ka teid,
kuis kindlustada lõplikult ametisse kinnitatud
jsk. agronoomidele Kestva töö võimalust jaos
konnas. Kaasarääkimise ja -töötamise võima
lus kohalikkudes agraar-poliitilistes küsimus
tes peaks osutuma Põllutöökoja juures loo
mulikult teostatavaks, millega avaneb agro
noomil vabam ja laiem tööväli, kui seda
T. N. Büroo seadus ja senised töötamise tin
gimused võimaldasid. Vastavalt sellele peaks
aga juhtivas keskkohas küllalt tugev agraarpoliitiline osakond tegutsema, kus agraar-politilised ja turunduslikud küsimused leiaksid
soliidi läbitöötamise, miile alusel siis ka jsk.
agronoomil oleks kindel pind nende käsita
miseks kohal.
Põllutöökoja kaudu peaks avanema või
malus ka teatud määral põllumajandusliku
tootmise reguleerimiseks p.-m. valdkondade
kohaselt ning sel teel plaanikindlam ja tasa
kaalukam põllumajanduse arengu juhtimine.
Kõik see nõuab suurt tööd, üksmeel
set tööd, asjatundlikku tööd, — nii
keskkohas kui kohtadel. On lootust, et Põl
lutöökojal läheb korda luua soodsat õhkkonda
sellaseks tööks ja selle^ühise kooskõlastatud
töö juure koondada otsekohe või kaudselt
kõiki meie loovaid jõudusid põllumajanduse
alalt. Seda nõuab ka valitsev erakordselt
raske aeg põllumajanduses.

EESTI PÕLLUMAJANDUSLIKUD RAIOONID JA JAOSKONDLIK AGRONOOMILINE TÖÖ *).
TH. POOL.

Tulundusraioonid agronomilise nõuandetöö
alusena.

Eesti põllumajanduse iseloomulikumaks are
nemisjooneks viimase paarikümne aasta kes
tel on tihedate sidemete tekkimine üldise rah
vamajandusliku ringkäiguga. Kuna veel paar
kümmend aastat tagasi — enne sõda — Eesti
põllumajandus kandis päämiselt naturaalmajapidamise iseloomu, tootis esijoones tootja
omas majapidamises tarvitatavaid saadusi, lii
gub ta nüüd kiirel sammul rahastamise, müü
gi saaduste tootmise suunas. Siin esineb sama
protsess, mida meie L.-Euroopa ja üldse kõi
gis enam arenenud põllumajandusmaades või
me märgata. Nii moodustasid näit. Kesk-Rootsi talundites sealse raamatupidamisetalitise
andmetel 1925/26 aastal turutoodang 76,7% ko
gutoodangust, Lõuna-Rootsis ligi 89%. Taa
nis oli 1916—28 a. samasugustel andmetel turutoodangu % 92. Hollandis läheb mõnel pool
karjapidamise (Friisimaal) ja aianduse radoo
nes (Põhja-Hollandi provintsis) kogu toodang
kuni 100%, müügile. Siin ostab talundi pidaja
tihti isegi kogu söögi, pühendades oma töö
jõudu mõne eri kultuurile ehk talumajapida
mise harule, mille saadused turundatakse.
Sama kasvu rööbiti turukauba tootmisega
näitavad talundite ostud. Tekivad ja kasva
vad rahalised kulutused tootmisvahendites.
põllutööriistade ja masinate, jõusöötade, kunstväetiste j. m. alal. Kasvavad kultuurilise tõu
suga ka rahalised isiklised väljaminekud ja
võõrast tööjõudu kasutatavates majapidamis
tes palga rahaline osa.
Endistest aegadest on meil kahjuks Eesti
talunditest võrdlemisi vähe arvulisi andmeid
talundite rahaliste läbikäikude kohta. Kõige
laiemaulatuslikud neist on dr. Eisenschmidti
omad, kogutud 1913—1914 aastast Tartumaalt.
Need näitavad veel väga mõõdukaid rahalisi
läbikäike. 1928/29. majandusaastal sellevastu
moodustas jaoskonna agronoomide kaudu
teostatud Riigi Statistika Keskbüroo uurimuse

põhjal Eesti kõigi talundite turutoodang ligi
kaudu 47% kogutoodangust. Enam arenenud
talundites on turutoodangu osa veelgi suurem.
Raamatupidamisetalitise järelvalve alla kuu
luvates talundites on see viimastel aastatel
kõikunud 58% ümber.
Põllumajanduse arengu suunast tingitud
põllumajanduslikud päevaküsimused ja
agronoomilise nõuande iseloom.

Muutused põllumajanduse toodangu iseloo
mus vajutavad oma pitsati ka põllumajandus
likkudele päevaküsimuste^.
Naturaalmajapidamise puhul on põllumehe
päähuvi pööratud saaduste hulga tõstmise kü
simustele. Ühes kogusaagi tõusuga on kind
lustatud ka lahedamad elamistingimused. Käsi-käes turutoodangu osatähtsuse tõusuga sel
levastu omandavad ikka suurema tähenduse
need küsimused, mis on sihitud talundite kor
rastusele, kohandamisele turuoludele, saadus
te omahinna ja tootmiskulude küsimustele.
Pole tähtis ainult võimalikult palju saadusi
saada, vaid — kas neid ka turundada saab,
millistel tingimustel, ja kas müügihind tasub
tootmiskulusid. Talumajapidamine omandab
ärilis-tööstusliku ilme, kus igal sammul kal
kulatsioon peab olema aluseks.
On arusaadav, et talumajanduslik nõuan
ne, kui see tahab tegeliku eluga sammu pida
da ja seista põllumajanduse teenistuses, peab
ennast kohandama uutele, muutunud oludele.
Nõuanne peab tehniliste teadmiste levitamise
kõrval suuremat rõhku panema talundite kor
rastusele ja turuolude korraldamisele. Ühtlasi
vajab talundite ärilisem iseloom senise üldise
sõnalise nõuande asendamist palju laiaulatus
likumalt üksiknõuandega kohal, kus arvesta
takse kõigi talundi iseäraldustega. See nõuab
omalt poolt nõuande personaalilt põhjalikke
teadmisi nii maa üldise põllumajandusliku
arenemise põhijoonte, eriti aga nende kohalis
te iseäralduste suhtes, kus nõuanne toimub.

*) Lühendatud kujul ette kantud Balti agronoomide kongressil suvel 1931. ja jsk. agronoomide suvepäevadel Audrus
samal suvel.

Jaoskonna agronoomide võrk — nõuandekorraldus, mis vastab nimetatud nõuetele.

Arvestades nende agronoomilise nõuande
iseäraldustega ja nõuetega praegusel aja
järgul, teostati Eestis mõni aasta tagasi põhja-panev muutus nõuande aparaadi organi
satsioonis. Selle päätuum seisis selles, et en
dised ränd- ja erialalised instruktorid asenda
ti suures osas jaoskonna agronoomidega, see
on, teatud piiratud maaalal töötavate nõuand
jatega, kel võimalus kohalikkudesse majan
duslikkudesse iseäralsustesse tungida. Jaos
konnas töötav nõuande-personaal suudab pal
ju paremini tutvuneda kohaliste, oma jaos
konna põllupidamise iseäralsustega, majan
duslikkude eeldustega ja teguritega, kui rändnõuandjad. Neil on võimalik luua ka pare
maid töö-sidemeid talupidajatega; ning lõ
puks neid saab ka vastutavaks teha töö tule
muste eest.
Uus agronoomilise nõuande korraldus jaos
konna agronoomide võrgu kujul võimaldab
aga veel põhjapanevaid muutusi ette võtta ka
töö iseloomus ja metoodikas. On võimalus se
nise kursuste ja sõnalise õpetuse pealt üle
minna sihikindla, oma arenemise suunalt igat
pidi läbikaalutud teadliku jaoskonna põlluma
janduse arendamisele, kus päärõhk on pan
dud teatud, — jaoskonnas kõige tähtsamate,
— konkreet-ülesannete teostamisele.
See on viinud üksikasjalisele nõuandetöö
aluste — talundite looduslikkude ja majan
duslikkude olukordade uuringule, mille tule
museks on põllumajanduslikkude tulundus
valdkondade ehk raioonide fikseerimine agro
noomilise nõuandetöö ülesandel.
Põllumajanduslikkude raioonide alused.

Eesti riigi pindala pole sedavõrd suur, et
ta diametraalselt vastukäivate tingimustega
alasid eneses sisaldaks, nagu see mõnes suur
riigis on (Venemaa, Ühendriigid, Saksamaa),
kus üksikutes riigiosades sootuks erinevad
kultuurid esinevad, mis teistes osades ei lähe.
Kuid lähemal vaatlusel selguvad meilgi eri
riigi osades iseäralsused, mis talundite orga
nisatsioonis tuntavaid lahkuminekuid tingi
vad. Need annavad kitsamatele aladele, raioonidele lahkumineva ilme ja asetavad vasta
valt sellele ka eri raioonide nõuandepersonaalile erinevad ülesanded ja sihid.
Need lahkuminekud on ühelt poolt tingi
tud looduslikkudest lahkuminekutest — klii
mast, maapõhjast, reljeefist j. m.), teiselt
poolt ühiskondlikkudest valiekordest.
Kliima vahed, kui arvestada aasta kesk
miste temperatuuridega, pole meil väga suu
red. Kõige madalam aasta keskmine +4,*° C.

OAANUAQ.
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Joon. 1. Jaanuari ja juuii isotermid.
Kuigi aasta keskmised temperatuurid ei näita suuri vahesid,
on vahed märgata üksikute kuude temperatuurides. Nimelt on
sügis ja talv saartel tuntavalt soojem kui mandril, eriti selle
ida osas.

on Tartus. Kõige soojem Saaremaal Filsandis + 5,8° C. Vahe tõuseb, tunduvalt, kui tal
viseid temperatuure, näit. jaanuarist võrd
leme. Jaanuari keskmine on Narvas — 8,2° C.,
Tartus — 8,o° C, Pärnus — 5,4°, Vilsandis —
3,6°. Mandril, liikudes idasse, on kliima konti
nentaalseni. Sellepärast moodustab Saaremaa
kliimaliselt juba eriraiooni, kus mõnedki kul
tuurid lähevad, mis mannermaal ei õnnestu.
Siia kuuluvad sügisel hilja valmivad juur
vilja seemned: porgandid, peedid, kurgid,
Saaremaal elavad paremini üle talve ka ma
gusad kirsid j. t. kivisisaldavad puuviljad.
Seda on muuseas E. Seemn. Ühisus ära kasu
tanud oma seemnekasvanduste töö jaotusel,
koondades Saaremaale porgandi ja peedi
seemne kasvatuse. Teatud sarnadus Saare
maaga kliima suhtes on L.-Võrumaal ja Pet
serimaal, kuid siin on kliima kontinentaalseni.
Üldiselt näib, et puuviljakasvatus mitte ilma
põhjuseta L.-Eesti pole koondunud. Siin on
sobivam kliima, ka pikem kasvuaeg, kuna

Joon. 2. Sademete hulk suvisel poolaastal 1889—1910 a.
Nagu näha, kõigub suviste sademete hulk suvisel poolaastal
kaunis laiades piirides, nimelt 200 — 250 mm. kuni 400 mm.,
s. o. 100%.

Joon. 3. Eesti mullastiku kaart prof. A. Nõmmiku Järele.

P.-Eestis valiel ka talvised põhja tuuled vaeva
teevad. Pikem kasvuaeg- L.-Eestis tuleb ka
muude viljade ja sortide juures arvesse.
Suuremad kliima-vahed kui temperatuuri
des, tulevad nähtavale sademetes. Suvise hoo
aja (mai-september) sademete hulk kõigub
meil 200—400 m/m. s. o. üle 100%. (Vaata
joon. Nr. 2 Sademete kaart).
Kõige sademeterikkamad maakohad (üle
400 m/m. sademetehulgaga suvel) asuvad
Kagu-Eestis Otepää—Võru kõrgustikkude
piirkonnas, Pandivere kõrgustikkudel Rak
vere lähekonnas ja Lelle—Aegviidu suurrabade ja metsade piirkonnas. Sademete miini
mum langeb Muhumaa—Kuivaste ümbrus
konda; ulatudes siin vaevalt 200 m/m. suve
kestes. Ka teised saared ja väinade kaldad
on võrdlemisi sademetevaesed. Võiks arvata,
et see sademetevaesem raioon suvenisu kasva
tamiseks (eriti koristamise mõttes ja kõrgema
terakvaliteedi saavutamiseks) kõige sobivam
on, kuigi maapõhjalt teised raioonid suvenisu
kasvatusele palju soodsamaid tingimusi paku
vad.
Mullastikult jaguneb Eesti juba kahte
üldiselt tunnustatud lahkuminevasse vald

konda: Põhja- ja Lõuna-Eesti (joon. 3 —
muldade kaart). Esimene neist on lubjarikka
pae põhjaga, tihti seejuures aga ka liiga õhu
kese kuiva all kannatava mullakihiga. Põldkultuuridest sobib see hästi kartulile, mille
kasvatus siia kõige suuremal määral on
koondunud. Ka rohkem kuiva kannatav rukis
ja oder on siin kohal. Peale selle pakuvad
rohkearvulised metsikud niidud ja karja
maad oma lubjarikkuse ja maapõhja struk
tuuri tõttu, sageli ka veeolude mõjul häid
eeldusi kultuurkarjamaade rajamiseks võrdle
misi väikeste kuludega, ilma ümberkünnita ja
seemenduseta (ainult väetise varal). Kuigi
osalt ka ühiskondlikkude tegurite mõjul, võib
arvata siiski suurelt osalt maapõhja arvele
seda nähet, et P.-Eesti viimasel ajal piimakarjapidamise alal suuri edusamme teeb ja
varem kultuuriliselt kui majanduslikult eesrinnas sammuva L.-Eesti kipub mahajätma #).
Lõuna-Eesti oma liivakate savimaadega,
ja sügava põhjaga kui ka sobivama kliimaga
(järvede ja jõgede rohkus, mäenõlvakute
kaitse) oli seni tuntud linakasvatuse maana,
(v. joon. nr. 5).

Joon. 4. Rukki pakkumine riigile 1930 a. raudtee laamade järele.

Maapõhi ja mullastik määrab ära peaasja
likult ka meie teraviljakasvatuse valdkon
nad. Kui jälgida teravilja kaitseseaduse põh
jal tehtud rukkipakkumisi ja müüke (joon.
nr. 4. Rukkimüiik 1930 a.), siis näeme, et need
on koondunud sügavatele muldadele: Tartu*)

maal — Rännu, Puhja, Nõo, Tartu-Maarja
kihelkondadesse ning Peetri—Rakvere vahe
lisesse piirkonda Järva ja Virumaal. Siin on
üldiseks nähteks, et sama teravilja seisu pu
hul vilja saak (väljaand) hektarilt märksa
suurem on kui mullakehvematel kuigi

*) Nii on juba Järva, Viru ja Harjumaa 1930/31 a.
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kontrolltoodangutega

ületanud

—

Viljandimaa

oma

poolsemast mitte halvemaid kartulikasvatuse eeldusi olemas on.
Kuid realiseerimise (turundamise)
võimalused puuduvad (väljaarva
tud viinavabrikud).
Muudatuste arvele ühendustee
des tuleb osalt panna ka LõunaEesti tagasiminekut. L.-Eesti oli
varem Peterburi — Pihkva —Riia
magistraaltee ääres. Nüüd on ta
aga tagamaa seisukohta asetatud,
kuna kogu eksport-import Tallin
na peale on koondatud (tollipiiride
tekkimise, piiride sulgemise ja
veotariifide mõjul). Muidugi ei
jäta see muutus mõju avaldamata
ka põllumajandusele.
Talundite
struktuur:
talundite suurus, iseloom (vanad
ostutalundid resp. asundustalundid), kuju (lapitalud), kõlvikute
Iga ruut näitab suhtelist kartuli ja lina hulka, mis kusagilt jaamast raudteele
vahekorrad jne. määravad ära
on laaditud. Selles joonises ilmnevad selged vahed Põhja- ja Lõuna-Eesti
toodangu iseloomus.
palgalise tööjõu tarve, masinate
kasutamise võimaluse, ka rahali
muidu liäädel maadel (näit.). Pärnumaal, sed ressursid, avaldavad mõju ka talundite
Tori—Vändra piirkonnas, Vigalas jne.). On pidajate algatusvõimele. Võib üldiselt tähele
arusaadav, et neis raioones teraviljakasvatus panna, et asunikkude pere, kui värske juureomab alati õigusega palju suurema tähen tulnu, tihti teistest elukutsetest pärit, on ak
duse, kui teistes vähegi sobivates koldades*). tiivsem, algatusvõimeliseni (halvemal juhul
Maapinna vorm avaldab mõju maa- ettevaatamatuseni), kui vanad talundite pi
kuivenduse ja harimise võtetele. Näit. on dajad.
Vändra—Toris ja Vigala piirkonnas rasketel
Kõige vähem vastuvõtlikumad ja ettevõt
madalatel maadel tali vii ja külv vagumata likumad näivad endised renditalundite pida
maale ka hää kraavituse ja torutuse puhul jad, kelle aktiivsust igatahes ka see asjaolu
suure riisikoga seotud, kuna veerlikude ja takistab, et nende kätte on sattunud kõige
kergema maade talundite pidajatel sarnane halvemad maad.
võte tühja töö ja ajaraiskamisena näib.
Lõpuks ei tohi unustada suurt mõju, mida
Looduslikkude tegurite hulka kuuluvad ka põllumajanduse ilmele teatud maa-alal anna
maapõhja veeolud, tuulekaitse j. t.
vad veel ajalooline arenemiskäik,
Kuna looduslikke tingimusi uute tehniliste rjaliva oskused ja aegade jook
võtetega (kuivendus, maaharimine, väeta sul sissejuurdunud kombed ning
mine jne.), kas suuremal ehk vähemal määral harjumused. Need on ühelt poolt takis
ikkagi enam elimineerida saab, omavad ühis tuseks, piduriteks nõuande töös; on teada, et
kondlikud tegurid selle vastu praegusel ajal põllupidaja on omalt iseloomult kui tegudes
järkjärgult seda suurema tähenduse.
konservatiivne: iga uuendus tungib visalt
Turgude lähedus ja ühendus sisse, igat juurdunud harjumust on raske
teed omavad nende seas esikoha. Ühendus kõrvaldada.
teede mõju põllumajandusele meie oludes
Kuid mõnikord moodustavad nad ka suure
illustreerib
kujukalt
Tallinna—Peterburi
kapitali.
Seda nimelt kui nad esinevad talun
raudtee rajamine ja Soome lahe rand. Esi
dite
aastakümnetega
kogutud empiirika tule
mene neist oli varem tähtsamaks eelduseks
piima, liha ja kartulimüügi arenguks Peter mustena, mida katsejaamade andmed ei suuda
buri. Ühes rannaga on Haapsalu—Tallinna— nii pea asendada. Siis tuleb neid nõuandetöös
Narva raudtee veel praegugi meie kartuli täiel määral ära kasutada.
müügi võimaldajaks — nüüd Soome ja
Näitena olgu toodud mitmesugused sisse
L.-Europa. Eelnimetatud rannast ja raudteest juurdunud viljade külvi ajad. Siia hulka võib
lõunapoole langeb kartuli pindala % põllu- arvata ka kartuli- ja linakasvatuse ning hari
pinnast tuntavalt, kuigi maapõhjalt põhja*) misega seotud oskusi jne.
*) Teravilja

müügi

puhul

etendab

teatavat

osa muidugi ka talundite suurus.

Kartuli kasvatus püsib näit. Põhja-Eestis
visalt
endises ennesõjaaegses
ulatuses,
kuigi mitmed eeldused selleks nii turgude
puuduse (Peterburi), kui viinavabrikute kujul
puuduvad. Pole väljavaateid, et neid eeldusi
endises ulatuses saab tagasi. Juurviljakasvatust sellevastu on juba rohkesti 20 aastat kogu
nõuande personaali poolt propageeritud ja
õpetatud, katseid tehtud jne., kuid tulemused
külvipinna ja saakide näol on sellele vaata
mata veel väga väiksed. On loomulik, et nõuandepersonaal neid oskusi kartulikasvatuse
tehnika alal ärakasutama peab, kohandades
kartuli saakide kasutamist muutunud oludele
(kartul söödana peekonsigadele ja juurvilja
asemel piimakarjale jne.). Juurvilja propa
ganda võib kartuli raioones rohkem taha
plaanile jääda —- palju reaalsemaid taga
järgi saavutatakse, kui õpetatakse põllupidajaid kartulaid piimakarja talvise mahlaka
söödana tarvitama. See ei nõua talunikult
erilisi tehnilisi oskusi, sellega ka kergem teos
tada, kui korraliku, tasuva juurviljakasvatuse sisseseadmine.
Sama visa püsivust näitab ka linakasvatus, — see meie L.-EetJi põllumeeste senine
tähtsam rahaallikas ja Viru ning Petseri
talupidajatele talvine tööandja. On kahju, kui
linaharimise oskus ilmaturu konjunktuuride
tõttu kaduma läheks, sest seda uuesti oman
dada ei sünnita vähem raskusi, kui juurviljakasvatuse õppimine. Seda näitavad selgesti
katsed maailmasõja ajal linakasavtust sisseviia L.-Euroopa neisse piirkondadesse, kus
linakasvatusega seni tegemist pole tehtud
(Saksamaa).

Nagu

Piimakarjapidamine ja peekonsigade kas
vatus, — kui vastupidise nähte võtta, — on
meil üldisteks põllumajanduse arengu põliialadeks viimase aastakümne kestel. Kuid oma
väärilise kona ja korrastuse on need omanda
nud ainult Kesk-Eestis — „Eesti-Taanis“. Siit
see levib pikkamööda riigi periferiide poole.
Talundite kogu- ja turutoodang tunnustena
raioneerimisel.

Kõik need mõjurid, nii looduslikud tingi
mused kliima, maapõhja, reljeefi j. m. kujul,
kui ka ühiskondlikud tegurid: ajalooline
areng, talundite iseloom, rahva kihitus. harju
mused ja kombed, vajutavad kogusummas
igale maa-alale oma pitsati, mis seda iseloo
mustavad ja teistest eraldavad. Seesugust
põllumajanduse tingimusilt ja ilmelt ülitekuuluvat maaala võimegi maatulundusliku
valdkonna ehk raiooni nimetusega
märkida.
Tulundusraioonide eraldamiseks on võima
lus kõige mitmekesisemaid asjaolusid arvesse
võtta. Tegelikult raioniseerimise tööd läbi
viies tekib tarvidus siiski mõningaid objek
tiivseid tunnuseid leida, mida arvuliselt
saaks väljendada. Seda selleks, et vältida
subjektiivsuse mõju raioneerimisel. Pikema
kaalumise järel on sellaste alustena R. Sta
tistika Keskbüroo poolt kasutatud talundite
kogu- ja turutoodangut.
Talundite kogutoodang -— see on
talundite toodangu kogu — selle lõpukujul,
nii nagu see talundis eneses ehk väljaspool
talundit kasutamist leiab. Siia kuulub: taime
toodang ilma loomasöödata ja
seemneta ning loomatoodang ilma
hobuste remondita. Kogutoodang
iseloomustab talundite omatarviTALLI!
NARVA\
tust kui ka neid aluseid, millele
turutoodang rajaneb.
-TAPA
Talundite turu tooda n g
iseloomustab sellele lisaks neid
saaduste liike ja seda saaduste osa,
mis rahaliste sissetulekute aluse
moodustavad. Selle ulatus näitab
ka, kui suurel määral talund on
PARMU
kistud üldisse majanduslikku ring
käiku.
\Loodi
Kogutoodangu määramiseks on
Stat. Keskbüroo poolt tarvitatud
põllumajanduse üleskirjutiste ja
San$e&
iga-aastaste saagiarvestamiste and
VALGA
PETSEf
meid. Turutoodangu määramiseks
võeti 1929 a. Stat. Keskbüroo poolt
ette suurem ülemaaline eriuuring
Joon. 6. Või vedu raudteel. 1927/28. a. (Laaditud hulk).
jaoskonna agronoomide kaasabil.
joonisest võib järeldada, esineb piiraakarjapidainine tähtsa maja
pidamise haruna üle kogu maa võrdlemisi ühtlaselt.
Täiendavaid teateid saadakse

selle lisaks raudteede veoandmetest, põlluma.jandus-tööstuste (piimaühingud, eksporttapamajad) läbikäikudest, eksportandmetest ostumüügi (majanduse-) ühingute aastaaruanne
test jne.

Tulundusraioonid agronoomilise nõuande
töö alusena.

Raioneerimise töö ja raioonide analüüsi
tulemustest selgub üldine loomulik põlluma
janduse arenemise suund ja selle iseäralsused teatud piirkonnas. Need määravad agro
noomilise nõuandetöö põhijooned selles piir
konnas, kui ka viimastest järgnevad tegeli
kud sammud. Agronoomiline nõuan
detöö peab tugema tulundusrai
oonid e iseä raisus tele. Ei saa koos
tada mingit üldist nõuandetöö programmi
ilma kohaliste tingimuste arvestamata -— sel
lane programm võib osutuda ilma vunda
mendita. Ka töö enda tõhusus eeldab raioonimise andmetele rajamist. Töö tõhususmõttes ei saa soovitada äkilisi murranguid
põllumajanduses. Et nõuandetööl tagajärgi
oleks, on vaja kasutada võimalikult seniseid
kogemusi, teadmisi ja harjumusi, tehes neis
larvilisi korrektiive. See on võimalik ainult
tundes kõiki kohatisi põllumajanduse olusid.
Lõpuks nõuandetöös on vaja tabada olulisi
momente, eraldada kõrvalküsimus! pääküsimusist, leida miinimumküsimusi. Ainult siis
on lootus vähema vaevaga saavutada suuri
mat effekti. Jällegi kerkivad esile ka sel pu
hul raioonide iseäralsused. Miinimumküsimused pole kaugeltki igal pool samad. Mis
praegu ühes kohas juba põllumehele aabitsatõeks kujunenud, võib teisal veel uudiseks
olla. Näiteks üldised piimakarja söötmisküsimused, samuti sigade pidamine ei paku
Pilistvere raioonis mingit uudist; põrsa kas
vatamist tunneb võrulane hästi. Virumaa ja
Järvamaa-mehest aga naljatati veel hiljuti,
et ta on põrsaste ilmumisel kimbus nagu
poissmees rinnalapsega. See on olnud erior
ganisatsioonide ja rändnõuandjate viga, et
nad tihti õiget tooni ei oska tabada, mis igale
üksikule raioonile sobiks: kas kõneleb ta kur
sustel üldtuntud tõdesid enam arenenud rai
oonis, — ja muutub igavaks, või temast ei
saada aru — kui ta näit. Petseris või Lääne
maal läheb seletama keerulisi tõuarenduse
põhilauseid. Jaoskonna agronoom peab ko
handama oma nõuandetöö oma raiooni iseäralsusile nii sisult — tabades ja rõhuta
des raioonile olulisemaid küsimusi, kui ka
vormilt (metoodiliselt), vastavalt raiooni
põllupidajate hariduse tasapinna ja arengule.

Tegelik nõuande programmi koostamise
kord.

Raioneerimise töö esimeseks sammuks on
olemasoleva põllumajandusliku kogu- ja turutoodangu kohta käiva statistilise materjaali
läbitöötamine, kui ka kõigi teiste põllumajan
dusliku toodangu erinevuste fikseerimine, et
sellele vastavalt piirkondade (raioonide) ül
dist arenemise suuna määrata. Sellele järgneb
senise suuna ja valitseva olukorra kriitika:
kuivõrd see vastab ja on kohandatud kohalis
te looduslikkude, turunduslikkude j. t. eeldus
tele. Selle põhjal on võimalik märkida neid
korrektiive, mis oleksid vajalikud nii arene
mise suunas endas kui ka selle taotlemisel.
Raioneerimise töö nõuab põhjalikku sta
tistilise materjaali läbitöötamist, kandes kabineti-töö iseloomu. Kohalikul nõuandjal, kes
tegeliku jooksva nõuandetööga ülekoorma
tud, pole selleks enamikus aega — samuti teeb
talle raskusi vastavate andmestikkude hanki
mine. Sellepärast sai koondatud see töö Talu
ma j andusnõuande Büroo sekretariaati, kus se
da vastav eriteadlane teiste Büroo sekretari
aadi kui ka välis- (Stat, Keskbüroo) jõudude
kaasabil esialgsel kujul koostas. Järgnema
pidid kohapäälsed korrektiivid ja detailimine,
mis aga Büroo likvideerimise tagajärjel Bü
roo poolt teostamata jäi.
Agronoomilise töö tegelik programm igas
jaoskonnas kujuneb juba selle raioneerimise
töö ja üksikute raioonide üldiste arenemisesuunade fikseerimise järeldusena. Nende te
gelikkude programmide koostamine ja teos
tamine käib juba kohapäälse jaoskonna agro
noomi ja koliapäälsete seltskondliste organi
satsioonide ülesannetesse. Jaoskonna agro
noom kontrollib ja täiendab ajajooksul raiooneerimise andmeid, kasutades lisaks keskko
ha andmestikke, oma jaoskonnas kogutud
täiendavaid andmeid ja nõuandetöös talundi
tes ning nõupidamistel põllumeestega tehtud
tähelepanekuid ja kogemusi.
Jaoskonna agronoomi tegelik tööprogramm
ise sisaldab:
1. Põhjendused, millele tööprogramm on
rajatud.
2. Kooskõlas jaoskonna põllumajanduse
arenemise suunaga pikemaajaline tööpro
gramm konkreetsete ülesannete kujul, mida
teostada kavatsetakse.
3. Igaaastane üksikasjaline töökava, valik
neist ülesannetest, mida töö-aasta kestel teos
tada mõeldakse. Siin tuleb esirinda nihutada
jaoskonna kõige elulisemad — miinimum-küsimused.
On sel kujul jaoskonna agronoomi poolt
koostatud üldine pikemaajaline töökava kui

ka aasta tööprogramm, siis on tagatisi selleks,
et jaoskonna agronoomi töö ei muutu mitte
juhuslikuks ümberkobamiseks; ei tule tal ka
„puudus“ tööst, ega kuluta ta aega kõrvalise
tühja-tähja pääle. Küll võib loota, et tema
töö kohandub jaoskonna elunõuetele ja agro
noom ise muutub mõjuvaks ergutajaks ja
töö koordineerijaks kõigil agronoomilise abi
andmise aladel.
Kujuneb kindlakujulisemaks ka agronoomi
töö hindamine. Pole vaja teha seda tööjõu ja
aja kulutuse põhjal, vaid töö tulemuste
põhjal, kuivõrd programmi on suudetud
täita. Kui näit. töökavas on karjakasvatuse
alal pullijaamade ja kontrollühingute võrgu
loomine, siis on töö hindamise mõõdupuuks
ellukutsutud pullijaamade ja kontrollühingute
arv ja nende töö tulemused. Siin tulevad jäl
legi esile lahkuminekud rändnõuandjatega,
kus sarnane hindamine raskendatud.
Lahtiste ja vaielusküsimuste lahendamine
katseasjanduse ja uuringu kaudu.

Nii raioneeriniise tööl kui selle tulemuste
analüüsimisel ning agronoomilise nõuandetöö
sihtide ülesseadmisel ja selle töö teostamisel,
on esile tulnud rida Lahtiseid küsimusi, mille
le vastused alles vaieldavad. Et neid lahenda
da, kerkib tarvidus lähedat sidet pidada nõuandetööl katsejaamadega ja teiste uuringuasutistega, neid nõuandetöös kerkinud küsi
muste lahendamisele rakendades. Niisuguste
küsimuste hulka kuuluvad näiteks:
1. Kartuli ja juurvilja võimalik osatähtsus
piimalehma söödana eri raioonides. Kumb on
odavam sööt? Kas ja kui suures ulatuses on
soovitav juurvilja asemel piimalehmadele
kartulaid tarvitada tooressöödana?
2. Kas on tulusam piimakarja pidamise
seisukohalt põlluheina kolmandaks aastaks
jätta, või kaera ehk segavilja külida.
3. Kas on lootust kuivadel õhukestel paemaadel (Saaremaal, osa Lääne ja Harjumaal),
kus põlluhein ei lähe, mesikut karjamaataimena ehk vikikesa asemel kasutada. Mesiku
kasvatamise viisid ja võimalikud toodan
gud jne.
Osa küsimusi, esijoones tehnilist iseloomu
kandvaid, on võimalik katsejaamade kaudu
lahendada, ja seda teed on ka käidud. Tulun
duslikkude küsimuste lahendamiseks on läbi
töötatud Raamatupidamise Talitise ja teiste
asutiste andmeid, neid kohandades praktilise
elu nõuetele.
Sel teel on saadud näit. osa järgnevas too
dud „normaalarvusi“. Lõpuks on osaliselt
uuringutööle rakendatud ka nõuandepersonaali kohtadel. Seda peaasjalikult tulundus

likkude küsimuste lahendamiseks, milledele
teisalt raske vastust saada.
Kuigi sarnaste uurimuste läbiviimine jaos
konna agronoomidelt osa tööaega nõuab, kuid
see aitab tubliste ka uuringut teostava nõu
ande personaali juures tulunduslikku mõtle
misviisi süvendada ja küsimustesse tungida,
mis muidu kahesilma vahele võivad jääda.
Tulundusraioonide kirjeldus.
Allpool toome kokkuvõtlikult Taluma j andusnõuande Büroo poolt nõuande töö üles
anneteks koostatud Eesti maatulunduslikkude
raioonide iseloomustuse.
Raioneerimise lähtekohaks elik aluseks on
olnud seejuures, nagu mainitud, põllumajan
duslik ikogu- ja turutoodang. Võttes arvesse
erinevusi mitmesugustel aladel, võib raioneerimist suurema ehk vähema täpsusega läbi
viia. Selle järele kujuneb ka raioonide arv
ja nende erinevuse ulatus üksikasjus.
Kuna Büroo sihiks oli raioneerimise teos
tamine esijoones agronoomilise nõuandetöö
seisukohalt, et üksikute maaalade üldiseid
loomulikke arenemissilitjooni selgitada ja sel
lega seotud nõuandetöö ülesandeid märkida,
siis on katsutud kõiki sarnanevaid ehk enam
vähem nõuande aparaadile ühtlasi ülesandeid
asetavaid maaalasid ühte raiooni koondada.
See ei tähenda muidugi veel, et nii saadud
raioon sellepärast täitsa homogeenne oleks.
Igas raioonis mõjutavad põllumajanduse are
nemist veel vähemad puht lokaalsed tegurid.
Neid peab jaoskonna agronoom kohal selgi
tama ja nendele vastavalt raiooni töö üles
andeid moondama ehk vastavalt uutega täien
dama. Ka tulevad igas raioonis ainult osal
maa-alal raiooni iseäraldused nähatavale puh
tal tüübilisel kujul. Osas võib näha ülemine
kuid teistele raioonidele. Leidub ka täitsa
lahkuminevaid erandeid. See aga ei vähenda
veel raioneerimise põhimõtte ja tarvilikkuse
tähtsust,
Raioonide kirjelduses on peetud kinni järg
misest üldisest korrast.
Kõige päält on antud lühidalt raiooni loo
duslik ja ühiskondlik kirjeldus.
Selle järel on toodud raiooni põllumajan
dusliku toodangu iseloomustus nii kogu- kui
turutoodiangu osas, peatudes taimesaaduste ja
loomasaaduste tootmise juures eraldi. Edasi
järgnevad eelmiste andmete põhjal selgunud
raiooni põllumajandusliku arenemise siht
jooned; senine areng ja selle tegurid kui ka
va jätised põhjendatud korrektiivid arengu
juure (muutused suunas ehk teostamises).
Kooskõlas sellega selguvad raiooni päevakü
simused, kui ka need lahtised küsimused,

Joon. 7. Eesti inaatulunduslikkude raioonide kaart. (Koostanud Th. Pool).
I. Virumaa ja Loode-Eesti karja-kartuli valdkond. II. Rakvere-Peetri karja-teravilja valdkond. III. Saarte-Lääne-Eesti
lamba valdkond. IV." Viljandi-Pärnu suurkarja valdkond. V. Kullamaa-Rapla-Madise segavaldkond. VI. Kagu-Eesti
lina-sea valdkond. VII. Petseri lina valdkond.

mida veel katsele ja uuringu varal tuleb
lahendada.
Materjalidena on käsitatud käesoleva töö
koostamisel esijoones Stat. Keskbüroo and
meid, mille kasutamise eest autor Keskbüroo
põllumajandusosakonna juhatajale hra J.
Kurkusele rohket tänu võlgneb. Nii on
laioneerimise aluseks hra J. Kurkuse poolt
1929 a. põllumajandusliku üleskirjutuse and
metel koostatud maatulunduslikud raioonid.
Samadest üleskirjutuse andmetest on pärit
arvud taimekasvatuse ja loomakasvatuse
kohta. Turutoodangusse puutuvad andmed

on pärit Stat. Keskbüroo poolt jaoskonna
agronoomide kaasabil 1929 a. teostatud turutoodangu uuringust. Külvikordade kohta lei
dub rikkalik materjal ühes varem ettevõetud
üleskirjutuses jne. Suurem osa neid mater
jale on alles trükis avaldamata, mõned olid
käesoleva töö koostamise ajal isegi läbitöötu
ni isstadiumis. Sellepärast pole ka eraldi alli
kaid märgitud. Trükis avaldatud andmestik
kudest olgu märgitud „Eesti Stat. Album“ ja
,,Eesti Põllumajandus. Stat. Album“.
Ka enamik kartogramme on laenatud val
mis klišeedena R. Stat. Keskbüroolt.

I. VIRUMAA JA LOODE-EESTI KARJA-KARTULI VALDKOND.

Virumaa ja Loode-Eesti karja-kartuli vald
kond võtab oma alla Põhja-Eesti ranniku,
nimelt osa Loode-Eesti lava — lausmaast,
Kirde-Eesti lavatasandiku ja Alutaguse väikeseljakute ja tasandiku maa. Tüübilisemad
selle raiooni kihelkonnad on Virumaal: Hal
jala, Kadrina, Viru-Nigula, Lüganuse, Jõhvi,
Vaivara; Harjumaal: Risti, Keila, Hageri,
Jüri, Jõelehtme, Kuusalu, Harju-Jaani. Vä
hem tüübilised on Iisaku kihelkond ja Narva
tagused vallad. Kuid et neil veel vähem ühist
teiste naabri-raioonidega on, siis on nad arva
tud selle valdkonna alla.

Looduslikud tingimused.
Klimaatiliselt ei paku kirjeldatud valdkond
suuri erinevusi teistest Eesti valdkondadest.
Põhjapoolse aseme kaalub üles mere — Soome
lahe lähedus, mis kliima vankumisi vähendab.
Põllumajanduslikult on tähtis kliima mõju
sügisele, pikendades sooja kestvust sügisel.
Küll hoiab sama meri ka kevadel õhu jahe
dama, kuid kuivemad lubjarikkad maad tin
givad seda, et siin põllutöödega L.-Eestist
mitte hiljem ei tarvitse algust teha.
Valdkonna reljeef üldiselt tasane, seega
avatud põhja tuultele. Et valitsevaks tuulte

suunaks on aga lõuna (16—.18%) ja edela
(13—15%) siis ei mõju ka see halvasti taime
kasvule (põhja tuuli on 7—9/o).
Sademeid on võrreldes Eesti oludele kesk
miselt. Suvises poolaastas ulatub nende hulk
Virumaa osas 350, Harjumaa osas 250—
300 mm. Ainult Jõhvi ümbruses ületab suviste
sademete hulk 400 mm. Kõige määravama
tähendusega looduslistest teguritest on kahtle
mata maapõhi ja mullastik, mis ühes ühendusoludega selle raiooni senist arengu suunda
on tinginud kui ka praegu mõjutab. Maapõnja selles raioonis moodustab siluuri paas
ja sellel lasuv merglisegane, ülekaalus lubja
kivi põhimoreen. Katteks suuremas osas kesk
mise sügavusega rihk-mullad. Mullakiht koos
neb umbes 15—20 sm. paksust mustast ühe
värvilisest huumuserikkast harimiskiliist, mis
otsekohe ehk üleminekukihtide kaudu mitme
suguses sügavuses aset annab kivi rähale ja
lõpuks paele. Läänes, — Harjumaal, Keila ja
Risti kihelkondades esinevad juba osalt ma
dala põhjaga rihkmullad. Siin on paasikatva mulla kiht õige õhuke, ning paerihk
tuleb välja tükati pinnale. Teisel tpoolt leiame
meie selle valdkonna idapoolses osas — Jõhvi
ümbruskonnas ka osalt sügava põhjaga
Eesti mulda, kus huumuse kiht võrdlemisi
paks, ja lasub enamikus jääaegsetel savirikastel kuhjatistel. Oma väärtuselt on need
ühed meie paremaid ja viljarikkamaid muldasi.
Kogu valdkonna järsaku — ja merevaheline riba on mitmesuguses laiuses kaetud
liivmuldadega. Paiguti on see liivriba õige
kitsas, paiguti ulatuvad liivamullad kauge
male mandrisse (Tallinn, Kunda). Liivmullad
on levinud ka soostunud Iisaku kihelkonnas
ja Närv atagus tel maadel. P.-Eesti rihkmuldade iseloomulisteks omadusteks on nende
lubjarikkus, mis tähtis loomasöötade tootmi
sel ja nende kõhedus, õhuline struktuur, mis
hõlbustab maaharimist ja pakub eriti palju
dele heintaimedele soodsaid arenemise tingi
musi. Puuduseks õhematel muldadel on põuakartvus.

Turu n d a m i st ingl mustest
eten
dab mõõduandvat osa Haapsalu—Tallinna—
Narva raudtee, mis varem oli tähtsaks ma
gistraaliks ja ühenduspidajiaks Eesti põllu
majanduse tähtsama turuga üle 2 miljoni
elaniku mahutava Peterburiga. Lähedane
suurlinn võimaldas paljude saaduste otseko
hest müüki: kartul, täispiim, nuum veised j. t.
Vähemal mõõdul soodustas kartuli müüki ka
Soome lahe rand.
Peterburi ja Vene turu äralangemisega on
senised põllumajanduse arenemise eeldused:
kartuli eksport, piirituseajamine, nuumveiste
ja täiispiima müük kas täiesti hävinenud või
tuntavalt piiratud. Nii on maksev esimene
nuumloomade kohta. Kartulile on katsutud
uusi turgusid Lääne-Euroopas võita, mis aga
suurte raskustega seotud. Täispiima müük
toimub veel Tallinna ja Narva, mille varusta
mine selle raiooni peal lasub. Kuid nimeta
tud linnad turuna on väga väikse mahuga,
mis kergesti küllastuseni viib (näit. piima, ja
lihaloomade alal).

Joon. 8. Täispiima vedu raudteel.
Joonisest on näha, et suurema täispiima tarvitajana, kes piima
Ka raudteel kokkutõmbab, tuleb arvesse ainult Tallinn. Teised
linnad (ka Tartu) katavad oma piimatarvituse peamiselt lähe
mast ümbrusest hobustega kohale toodud piimaga.

Kogu- ja t u r u t o o d a n g.
Nii matapõhja kui ka senised turutingimused määravad esijoones ka selle raiooni kogu
toodangu, mis üksikute alavaldkondade
kaupa, millisteks tema Stat. Keskbüroo poolt
on kokkuvõetud, näha on järgnevast tabelist:

Tab. 1. Viru- ja Loode-Eesti karja-kartuli valdkonna kogutoodangu koostis.

Alaraioon

Puhast, kogutoo
dang 1000 sent.
Põilum.
maa
^aa'
hf>kta- elaniku
kohta
riie

Puhastatud kogutoodangu koosseis %%
Taimekasvatus
Loomakasvatus
Kokku
Toidu
Veised Sead Lambad Muud
vili Kartul Lina Muud taime
kasv.

Kokku
loomakasv.

14,5 21,6 2,0 LO 42,1
29,7 17,5 5,0 5,7 57,9
1. Virumaa kartuli . 8,9 25,7
2 Loode Eesti karja11.8
16,8
6,9 23,5
36,9 18,7 5,6 4,7 65,9
kartuli .............
1,0 4.5 34,1
15,2 17,9
37,5 14,8 4,5 4,1 61,2
3. Narva kartuli-karja 8,4 19,0
L7 4,0 38,8
Kogutoodangu väärtus üldse põllumajan määrani, Viru-Nigula, Lüganuse ja Jõhvi
dusliku maa hektarile on keskmine, kõikudes kihelkondades (96—129 kr.) tänu laialdasele
läbistiku 69—89 kroonini, tõustes kõrgema kartulikasvatusele, mis pinnaüksuselt kõr

geid säake annab, ja ka 'sügavamatele mulda
dele; ning langedes 51—72 kr. Harjumas
läänepoolses osas kui ka Iisaku kihelkonnas,
kus väga palju looduslikke rohumaid on, mis
vähe saaki annavad, ja kus ka maad kehve
mad. Põllumajandusliku kogutoodangu poo
lest põllumajandusliku maa hektarile jäävat:
maha Virumaa ja Loode-Eesti karja kartul
valdkonnast Saared ühes Edela-Eestigt
(Saarte — Lääne-Eesti teravilja — lamba ja
Kullamaa — Rapla ning Juuru-Madise sega

valdkonnad) ületavad selle äga Kagu-Eesli
alates Viljandi ja Põhja Tartumaaga.
Ühe maaelanikel kohta ulatab kogutoodang
Virumaa ja Loode-Eesti karja-kartuli vald
konnas 235—257 kr. (Narva taga 190 kr). Selle
poolest kuulub ta ühes Saarte ja LääneEesti teravilja — lamba valdkondadega kõige
madalama toodanguga valdkondade hulka,
tänu ühelt poolt tiheda maaelanikkude arvule,
kui ka väikestele kohtadele ja keskmiste too
dangutele pi nnaüksuselt.

Joon. 9. Kapitali ühe ha põllumajandusliku maa kohta kr.
Nagu joonisest näha, suureneb majapidamise intensiivsus loodest kagu sihis.

Üksikutest toodangu liikidest omavad nagu
kogu Eestis üldse, nii ka selles raioonis esi
koha veised, mille toodang ulatub Virumaa
osas 29,7%, Harjumaa ja Narvataguses osas
37%-ni. Veisepidamine kannab erandita pii
ni akar j apidamise iseloomu. Endine veiste
nuumamine on ühes selle eelduste — turu
ning viinapõletamisega — kadunud. Piim lä
heb siin 75% piimaatlitistesse. Omatarviduseks kuluv või ostetakse. Piima turundamise
% pooilest võrdub kirjeldatava raioonile ainult
Rakvere-Peetri karja-teravilja ja Viljandi
Pärnu suur-karja raioon.
Kuid Loode-Eesti — Virumaa raiooni ise
loomulikuks tunnuseks on teine kogutoodangu
osa — nimelt kartul, mille väärtus Virumaa
osas ulatub kuni 21,6% kogutoodangust, Har
jumaal ja Narvataga 17,9 ja 16,8%-ui. Ainult
ühes osas Järva teravilja raioonis, nimeltRakvere-Simuna teravilja-kartuli alaraioonis

Joon. 10. LoomUksusl 100 ha põllumajandusliku maa kohta.
See joonis näitab, et loomüksuste arv kasvab käsikäes kõige
tootvama maaliigi — põllumaaga.

küünib selle % 16,3-ni. Mujal on see märksa
madalam. Kullamaa-Rapla ja Juuru-Madise
segaraioonis 6—9%, Lõuna Eesti valdkonda
des 4—5% ümber.

Joon. 11. Kartulisaak (ilma seemneta) ühe talundi elaniku kohtaNagu näha, annab kõige intensiivsem kartulikasvatuse raioon
ka suurimaid kartuli üejääke.

Kartul moodustab mitte ainult tähelepan
dava osa kogutoodangust, temast läheb ka
selles raioonis kõige suurem %, nimelt 40%
turu toodanguks. Kogu Eestis turundatavast
kartulist — umbes 127 000 tonni annab Stat.
Keskbüroo poolt ettevõetud turutoodangu uu
rimuse põhjal Virumaa üle poole (69 500 ton
ni) Harjumaa 18,300 tonni ja Järvamaa 11,000
tonni. Protsentides on turundatava kartuli
hulk Virumaal 39%, Järvamaal 20%, Harju
maal 16%. L.-Eesti maakondes ulatab see %
kõigest 4—5-ni.
Järgnev kartulile väärtuse poolest on sea
liha toodang, olles 17,5—18,7% kogutoodangust
(Narva taga 14,8%). Sellest moodustab aga
suurem osa — üle 70% — veel oma majapida
mise tarvete katte. Ainult väike osa läheb tu
rule. Seni on see sündinud pekisigade kujul.
Harjumaal pakkus Tallinna turg otsekohese
müügivõimaluse kujul selleks eeldusi. Vii
mase paari aasta kestel on aga siin põhjapa
nevaid muutusi tekkimas.
Ka toiduvilja toodangu osatähtsus jääb
kartuli omast maha, kõikudes Virumaa osas
14,5—15,2%, Loode-Eestis 11,8% kogutoodan
gust. Ainult Viljandi-Pärnu suurkarja ja
karja-lina » valdkonnas on see veel vähem,
Kullamaa-Rapla ja Juuru-Madise segaraioonis võrdub see Loode-Eesti karja kartuli
valdkonna omale. Mujal on see suurem. Kui
võrrelda toiduvilja toodangut selle valdkonna
elanikkude viljatarvitusega, siis näeme, et toi
duteravilja toodang ilma seemneta ühe ela
niku kohta talundis on Jõelehtme ja Kuusalu
kihelkondades alla 150 kg, suuremas osas ki
helkondades 150—215 kg ja ainult Haljalas,
Viru-Nigulas ja Jõhvis tõuseb see 215—280 kg.
Seega jätkub toiduvilja talundeis päämiselt
oma tarvete täitmiseks (millist normi Stat.
Keskbüroo arvestab 180 kg ühe elanikule),
Jõelehtmes ning Kuusalus tuleb sellest puu

du ja ainult väikses osas Virumaal näitab see
ülejääki müügiks.
Eelpool kirjeldatud toodanguala — veised,
kartul, sead ja toiduvili moodustavad kogu
summas 76—90% kogutoodangust. Need on
ühtlasi päämised rahaliste tulude allikad.
Teistel aladel on ainult kõrvaline tähtsus. Nii
annavad lambad 4,5—5,5% kogutoodangust.
Need lähevad omatarvete katteks. Lina (1—2%
kogutoodangust) kasvatatakse samuti õige
vähesel määral mõmelpool oma tarveteks.
Mainida võiks vaid veel kanu. Kuigi ka
kanasaaduste väärtus veel talundite kogu saa
duste väärtusest protsendiliselt mitte suure
osa ei moodusta, väärib kanapidamine nime
tamist selle poolest, et kanapidamine selles
valdkonnas üheo naabri Peetri-Rakvere vald
konnaga Eestis kõige intensiivsema arenemise

Joon. 12. Kodulinde 100 loomüksuse kohta.
Kodulindude kasvatus on kõige suurema ulatuse omandanud
Virumaal ja osa Järvamaal (Virumaa kartuli ja Rakvere-Peetri
karja teravilja raioones).

astmeni on jõudnud ja erilist hoogu oma kas
vus näitab. Millega see põhjustatud, on ras
ke seletada, sest samu eeldusi kanapidamise
arenemiseks on ka mujal, näit. Tartumaal

Joon. 13. Raudteel saadetud kanamunade hulk.
Joonise;t on näha suhteliselt tugevat kanamunade turutoodangut Virumadl.

(kus teravilja külluses) olemas. Võib olla et
siin põhjust on annud parem turundamise
korraldus ja mõnede asjast huvitatud talupi-

elajate algatus. Üksikute talundite rühmade
(väiketalundid) tuludes võib see siin juba
täilutsat osa etendada. Nagu turu toodangu
uuring näitab, on kanamunad päämiselt turusaaduseks. Neist läheb kõigis valdkondades
üle poole (50—60%) müügiks ja ainult väiksem
osa tarvitatakse ära talundites enestes.

Tootmise põhijooned.
Taimesaadused.
Kui edasi lähemalt uurida tootmise korras
tust, mis eelpool kirjeldatud toodanguid või
maldab, siis tuleb kõige pealt peatuda kõl
vikute vahekordade ja põllupinna kasutamise
juures.

Tab 2. Viru- ja Loode-Eesti karja-kartuli valdkonna maaksutamine.
10 ha
põllu
maale
Põllu
heina%
Alarajoon
karjamaad
1. Virumaa kartuli .... 25-40 12-24
15-25 24-48
2. Loode Eesti karja-kartuli 15-25 24-48
3. Narva kartuli-karja . . . -15-25 12—24
24—48

Põllumaas t %%
Rukis

O ler

Kaer

Segavili

Kartul

Hein

15-22 10 -12,5 12,5-17 1,5-4,5 8,5-15 — 8-18
12,5-16
15-22 12,5-16
7 -12,5 4,5-1,4 8,5-15
8—18
12-15
18-23
15-22 10 -16 12,5-17
-1,5 5 - 8,5
8- -18

Kogu raioonis langeb suurem osa põllumajanduslikult kasutatud maiast metsikutele
niitudele ja karjamaadele. Põldu on enami-

Lina

Must
kesa

Muu kesa

13-15
-10
10-15

3,6-7,2

-2,1
-2,1

1,5-23

-0,7

-2,1

1,8-7,2

kus Virumaa osas keskmiselt 25—40% talundite maast (üleriigiline keskmine 32%). Harjumaa osas, on põllu % madal (15—25%),

Joon. 11. 'Põllu aiamaa % talundite maast.

lisakus ja Narva taga tükati isegi minimaalne (alla 15%). Vastavalt sellele tõuseb 10 ha

põllumaa kohta langev heina-karjamaa pind
ala Virumaal 12—24 hektarini, Harjumaal ja

Joon. lõ. Heinamaa % talundite maast.

Joon. 16. Karjamaa % talundite maast.

lisakus ning- Narva taga isegi 24—48 hekta
rini. Rohumaade rikkuselt ületavad Virumaa
ja Loode-Eesti karja-kartuli raiooni ainult
saared ja mõned osad Edela-Eestis, kus 10 ha
põllumaa kohta tulev heina-karjamaa pind
ala tõuseb isegi üle 48 ha. Niiduheinasaak
statistilistel andmetel on keskmine, 900—1150
kg hektaarilt.
Tingitud rohumaa pindalast moodustavad
metsikud niidud jia karjamaad tähtsama aluse
piimakarja arenemiseks selles raioonis, kuna
põlluheina kasvatus põllu vähese pindala
tõttu on piiratud. Rohumaade tähtsust pii
makarja söödana tõstab veel nende iseloom
ja sageli võrdlemisi kerged parandamise või
malused.
Juba varem on mainitud selle raiooni mul
lastiku iseäraldusi: lubjarikkust ja õhulisust.
Need annavad ennast eriti tunda rohumaadel,
kus mullastiku mõjul sageli kuivemates koh
tades (aruheinamaadel ning loopealsetel kar
jamaadel) juba kõrgeväärtuslik heinakamar
rohke arvu liblikõieliste näol olemas on. On
vaja ainult kaali-fosfaat väetist, ja esile ker
kib lopsakas toitev karjamaa-heinamaa kamar, millise saavutamiseks L.-Eesti oludes
palju suuremat raha- ja energiakulutust va
jatakse. Korraliku väetuse juures ei tee ka
kuivus heinkamarale palju häda. Lubjarikkus mõjub hästi heina toiteväärtusele, nagu
üldse P.-Eesti lubjarikastel muldadel kasva
nud loomasöötadele. Neid asjaolusid arvesse
võttes pole -ime, et Põhja-Eesti maakonnad:
Viru, Harju ja Järva on oma kontrollialuste
karjade t oodangutega ületanud juba meie
vanema karjakultuuri keskuse — Viljandi
maa. Võib julgesti väita, et see mitte ainult
mõne soodsama aasta juhus ei ole, vaid loo
duse oludest tingitud. Põhja-Eesti piimakarja
pidamise tõus seisab veel ees — kui kasuta
takse täiel võimalikul määral selle maa loo-

Jooo. 17. Rukki kasvupinna % põilupinnast.
Vähema põllupinnaga raioonides on suurem % põilupinnast
leivavilja all (P.-Eesti ja Saared).

duslisi võimeid metsikute rohumaade kulti
veerimise kujul.
Põllul omab esimese koba pindalalt toidu
vili — rukki kujul, mis ületab igal pool 15—
18% (riigi keskmine 16%) enamikus isegi
18—25%-ni. Kui sellase põllupinna % juures
toiduvili siiski ainult talundite omatarvet ka
tab, siis on selle põhjuseks väike põllumaa
pindala talundi kohta (8—7 ha).

Jcon 18. Kartuli kasvupinna % põilupinnast.
Kurtulikasvatuse kõige intensiivsem piirkond on koondunud
Soome Jahe rannale ja Haapsaiu-Narva raudtee lähikonda..

Teisel kohal pindalalt on sageli kartul.
Kogu selles valdkonnas ulatab kartuli pind
ala 9,2—16,8% põilupinnast, suures osas ka
üle 16,8%. Et kohase mullastiku ja liää hari
mise oskuse tõttu ka saagid hektaarilt kesk
misest suuremad on (Virumaal üle 12.600 kg)
siis annab see valdkond suure ülejäägi kar
tuli alal, mis varem tähtsamaks müügiesemcfcs nii viinavabrikutesse kui Peterburi oli.
Praegu on talu korrastusküsimuste seisuko
hast üheks tähtsamaks ülesandeks seda suurt
toodangut alalhoida, kuid muutunud olude
kohaselt ärakasutada (söögikartuli müük
Lääne-Euroopasse; kasutamine piimakarjale
ja sigadele).

Joon. 19. Odra kasvupinna % põilupinnast.
Nagu näha, omab odrakasvatus suhteliselt suurema tähenduse
P.-Eesti kuivematel maadel.

Söödaviljadest omab Harjumaal Õhematel
kuivematel maadel esikoha oder (13,5—16,5%),
andes L.-Harjumaal sügavamatel muldadel
maad osalt segaviljale. Virumaal on levinenud enam 'kaer (13—18% põllupinnast, Harju
maal 7,3—13%). Söödaviljia saagi poolest
loomüksuse kohta kuulub kirjeldatav vald
kond keskmiste (Virumaal 250—340 kg) kuni
madalate (Harjumaal osalt 150—250 kg) hulka.
Põlluheina kasvupind on vähese põlilupinna
ja rohkete metsikute karjamaade ning niitu
de tõttu alla keskmise (5—15%; riigi keskmine
17,6%).

kaer
segavili
põlluhein.
Harvem leiame pool välja kartuleid aseta
tud odraga ja 4 väljas ristikut, kaera ehk se
gav il ja:
kartul —kaer (segavili)
kesa — rukis — oder —ristikhein.
6- ja 7-väljal istes külvikordades on kaer
harilik viies vili, millele järgneb ühe- ehk
kahe-aastane põlluhein:
Kesa — rukis — kartul — oder

Külvikorrad.
Külvikorrad. Valitseva põllupidamise
süsteemi — külvipindade ja mullastiku olude
mõjul võime tähele panna selles raioonis kind
late külvikordade esinemist. Enamikus on
külvikorrad 5- ehk 6-väljalised, harvem 4- ja
7-väljalised. Pea kõigile selle raiooni külvikordadele on omane viljade järjekord:
Kesa — rukis — kartul — oder.
0,7—1,8

3,6-7,2

Joon. 21. Muu kesa % põllupinnast.

Joon. 20. Põllumaa kasutuse süsteem (kesavälja % järgi).
Joonisest on näha, et Petserimaal ning Saarte ja Lääne-Eesti
lamba raioonis domineerivad veel 3—4-väljalised külvikorrad,
P.-Virumaal ja osa Harjumaal 5-väljalised, Viljandi-Pärnu
suurkarja raioonis ja Kagu-Eesti lõuna osas 7-ja enamaväljalised, mujal 6- väljalised.

Harjumaal õhematel maadel, kus kaer ja
põlluhein ei lähe hästi ja raudtee läheduses
kartulimüügivõimalused paremad, piirdub
külvikord selle rühmaga. Sügavamatel maa
del seltsib selle külvikorra lõppu veel kaer
ehk segavili. Mõnikord ka terve ehk pool väl
ja põlluheina. Saame tüübilise 5-väljalise kül
vikorra:

Kesa — rukis — kartul — oder — kaer —
põlluhein — (põlluhein). Sarnast viljade
järjekorda võib täitsa oludekohaseks ja ots
tarbekaks lugeda, kuna tähtsam vili — kar
tul — on siin asetatud ka kõige paremale ko
hale. Osa Virumaal võib leida kaunis roh
kesti ristiku kesa. See on üks kõige sobivam
võimalus suurendada piimakarja söödapindasid põllul, ilma teiste kultuuride pinda vähen
damata, ja sellepärast agronoomilise propa
ganda. seisukohalt tähelepanu vääriv. Ristikukesa harimine ei sünnita siin maa kõheduse
ja ka umbrohtude vähesuse tõttu raskusi, mis
Lõuna-Eestis selle kesa-liigi levimisele takis
tuseks on, eriti raskematel maadel.
Ka juurvili, kui seda väiksel mõõdul kas
vatatakse, esineb harilikult talivilja järel
(kartuli väljas).
Loomapidamine.
Loomapidamine on Virumaa ja Loode-Eesti
karja-kartuli raioonis keskmise intensiivsu
sega. Loomüksuste arv põllumajandusliku
maa kohta on läbistikku 25—35.

Tab. 3. Viru- ja Loode-Eesti karja-kartuli valdkonna loomapidamise iseloom.
Alaraioon
1. Virumaa kartuli
2. Loode Eesti karjakartuli
3. Narva kartuli-karja

Loomu k100
100 seast Lamba 100 lambast 100 loomSigade Sigu
susi 10U Veiste
veisest
100
alla
alla 6 kuud
,Vk5
hapõllum. %
%
%
linde
lehmale
1 a. van.
lehmi
vanu
maale
120-165
25—35 50 -55 60-65 4-6-10 60-75 30-45-55 4-5 -7 34-43-48
—100

25-35
25-35

58-60 69-75
65-69
55-58 69-75

4-6 45-60- 45-55-70 3-4-5
—75
4-5
70—4
—45

Hobus- 100 hobus.
te % alla 1 aast.
35-40 11-15-20

34 -53

65-95-120 31-35

7-11-15

34-43

65-95-120 31-35

7-11

—11

13,5-15,5
18,5—
11—13,5
15,5-18,5
Joon. 22. Vasikaid 100 veise kohta.
Põhja-Eestis kasvatatakse üldse suuremal arvul noorloomi üles
kui L.-Eestis. Samal maa-alal leidus 1929. a. ka rohkem lehmmullikaid 100 veise kohta.

Veiseid on 3—5 talundile. Virumaal võib
märgata tugevat noorkarja kasvatamist, kar
ja arvu suurendamise sihiga; see järeldub
suhteliselt suurest noorkarja arvust, mis ula
tab 100 veise kohta 40—45-ni. Et see noorkari
on määratud piimakarja suurendamiseks, sel
gub, väiksest pullide ja härgade arvust.
Ainult Harjumaal Tallinna ümbruskonnas,
mis juba põliselt Tallinna piimaga varusta
jaks olnud, tõuseb lehmade % üle 60, nagu see
ka meie intensiivsemas piimakarja raioonis
(Viljandimaal ja selle ümbruses) on.
Sigu on nii talundi kohta, kui ka prot
sentides loomüksuste arvust, ja suhteliselt
lehmade arvuga alla keskmise. Kuni viimase
ajani valitses rasvasea tüüp: alla 6 kuu va
nuste sigade % moodustas viimase (1929) üles
kirjutuse andmetel kõigest 30—45%. Rohkem
kallakut peekoni tüübi poole, võis märgata
Harjumaal (kas sellepärast et teravilja vähe
on?). Iseloomuliseks jooneks selle raiooni sigadepidamisele, nagu kogu P.-Eestile, oli vii& v6

—7

7-11 11-15 15-20 20—

Joon. 23. 100 hobuse kohta kuni 3. a. vanuseid.
Sellest joonisest on näha, et Võru ja Petserimaa ilmselt ei
kata oma hobuste vajadust noorte juurdekasvuga. Neid tuleb
sisse vedada teisalt. Pää hobusekasvatuse raioon ulatub Saare
maalt üle L.-Läänemaa ja Järvamaa Rakvereni Virumaal.

mase ajani ka emiste puudus. Osteti põrsaid
laatadelt, kuhu neid L.-Eestist, eriti Võru
maalt toodi. Selletõttu tulid põrsad võrdle
misi kallid ja ka kvaliteet kannatas veovintsutuste ja sageli alaväärtusliku tõumaterjali
tagajärjel. Viimasel paaril aastal on eksporttapamajade mõjul märgata muutust nii
seapidamise suunas kui emiste arvu juure
kasvus.
Lambaid on raioonis keskmiselt. Tähele
pandav on suur kanade arv eriti Virumaa
osas. Põhja poole Rakverest võib märgata ka
huvi hobusekasvatuse vastu, mis selgub suu
rest noorhobuste arvust (22—30) 100 hobuse
kohta.
Üldised arenemise sihtjooned ja

põllumajanduslikud
küsimused.

päeva

Eelpool antud Virumaa ja Loode-Eesti karja-kartuli raiooni põllumajanduse olude kir
jeldusest selguvad ka juba selle raiooni ül
dised arenemise sihtjooned, kui ka päevaküsi
mused, mis nõuandetöö aluseks tuleb võtta.
Esimeses järjekorras kerkib siin esile täht
sama selle raiooni kultuuri — kartuli —
kasutamise küsimus, kuna kartuli pind
ala ja toodang on säilunud endiste turutingimuste kohaselt, need tingimused aga oluliselt
on muutunud. Et kartul üks intensiivsemaid
kultuure on, mis meil kõige suuremaid saake
pinnaüksuselt annab ja hästi ka kogu põllu
kultuurile mõjub ning seda hästi osatakse
siin kasvatada, siis on põllumajanduse huvi
des kartulikasvatuse ulatust täiel mõõdul alal
hoida. See on ka võimalik, kuna kartulit pal
ju mitmekesisemalt realiseerida -saab, kui
näit. lina.
Esmajärjekorras on talundite huvides en
diselt võimalikult suuri hulkasid kartulaid
otse müügi kaubana realiseerida (cash-crop).
Müümine on kõige lihtsam talundi korrastuse
seisukohalt, ja vähegi soodsatel müügitingimustel ka kõige kasulikum, sest siin langevad
kõiksugu kõrvalmõjud ja tegurid ära, mis
kartuli realiseerimisväärtust võivad mõjutada
(nagu piimakarja juures karja tõuväärtus,
söötmise otstarbekohasus, kadu hoidmisel jne.)
Nagu senised kogemused näitavad, võime meie
osaliselt kartuli müüki alal hoida, kui kar
tuli kasvatust ja kaubandust uute Lääne-Euroopa turgude kohaselt reorganiseerida. Kar
tulikasvatuse -alal on sellaste abinõudena mär
gitud meie eriteadlaste poolt uute eksportsortide tarvitusele võtmist (Virumaal — Majestic, Jubel, Loode-Eestis osalt Up to date);
paiguti küll tundub, et see valik pole veel lõp
lik, et ka neil sortidel on omad puudused.
Kartuli turundamise alal: eksportkartuli sor

teerimine talus enne kartuli müüki, otstarbe
kohane kartuli müügi korraldus kohtadel j. t.
Müügi kõrval välis- ja kohalisele turule, kui
ka väiksel mõõdul viinavabrikutesse tuleb
aga paratamatu tarvitusele võtta veel kartuli
realiseerimine loomade kaudu. Arenev piimakarjapidamine pakub siin laialisi võimalusi
nii väljasorditud peene kartuli kui ka müügikartuli ülejääkide kasutamiseks. Nimelt võib
kartul selles raioonis, kui ka mujal, kus selle
kasvatamiseks soodsad tingimused, edukalt
täielikult ehk suures osas piimakarja mah
laka sööda tarvet rahuldada, asetades siin seni
propageeritud juurvilju. Nagu vastavad Tartu
Ülikooli loomakasvatuse katsejaama söötmiskatsed näitavad, kannatavad üksikud lehmad
kuni 15 kg kartuliannuseid päevas (4 sü), mis
vastab 40 kg. peetidele ehk 50—60 kg turnipsile; kuni 8—10 kg võib aga alati julgesti
sööta, kui hoolitseda ühtlasi tarvilisel määral
koresööda eest söödaannuses. Kartulis tuleb
söötühik sellekohaste Taluni aj andusnõuande
Büroo poolt ettevõetud uurimuste põhjal meie
harilikkudes taludes enamikus odavam kui
juurikates, tänu suurematele kartuli saaki
dele pinnaüksuselt kui ka paremale harimise
oskusele*). Pole mõtet järelikult piimakarja
jaoks kartuli raioones eriti juurvilja propa
geerida — kui kartul täiel ulatusel alles kasu
tamata.
Ka seapidamine on ala, mille kaudu kartu
leid realiseerida saab. Tarvitades nuumamisel
Lehmani metoodi — maksimaalseid kartuli,
ja minimaalseid teravilja norme, võib peekoni
sea kohta sööta 80—100 kg tera vilju ja 600—
700 kg kartuleid. Kartuli kasutamise võimal
damiseks aasta ringi, ka suvekuudel, ilma
kaotusteta kerkib päevakorrale veel kart u 1 i
k o n s e ,r veerimise küsimus sileerimise
teel. Selle kaudu saab tarvilikku seasööta
suveks kindlustada.
Piimakarja p i d a m ise ülal on esi
meses joones päevaküsimuseks — nagu kogu
Eestis — tarvilikkude odavate loomasöötade
(põhisöötade) hankimine, et piimakarja tootmisvõimet täiel määral kasutada. Rohke met
sikute rohumaade pindala juures on rohu
maade toodang siin loomulikuks söötmise alu
seks. Nagu nägime, pakuvad need metsikud
rohumaad oma iseloomu tõttu sageli häid
võimalusi kultiveerimiseks nii kultuur-karjakui heinamaadeks. Seejuures tuleksid ehe
damad, kuivemad ja kivisemad (ja Õuelähisemiad) rohumaad karjamaadeks (karjakopliteks) kasutamisele, madalamad (ka sood) hei
namaaks. Kestvatelt niitudelt ja karjamaadelt
(selle suure pindala juures) saadavat heina
hulka saab suurendada veel ristikukesa tar

vitusele võtmise läbi. Mahlaka söödana võib
juurvilja aset täita suurel määral kartul-, ku
na juurikakasvatus vaid täienduseks kartuli
le jääks, — seal, kus maksimaalseid võimalik
ke mahlaka sööda norme kavatsetakse kasu
tada.
Seakasvatuse alal, mis paratamata
arendamist nõuab, kasvavate kooritud piima
ülejääkide realiseerimiseks, ühtlasi aga ka
praak kartuleid ja kartuli ülejääke aitab ra
haks teha, on esimeseks küsimuseks emiste ar
vu suurendamine (emiste laenu kasutades), ja
põrsaste kasvatamine raiooni oma talundeis.
Sigadepidamise nõrga arenemise tõttu siin
e sineva sealautade puudumise kõrvaldamiseks
tuleb hoolitseda otstarbekohaste odavate (puuja ka õlgehitiste) sigalate rajamise eest. Sigade nuumamisel tarvitusele võtta, arvestades
keskmise kuni vähese söödavilja hulgaga —
nuumamismeetodeid, kus söödetakse maksi
maalseid kartuli ja piimanorme, minimaalsete
teravilja normide kõrval.
Agronoomilise nõuandetöö p õ h i ülesanded.
Toome lõpuks kokkuvõtlikult valiku neist
ülesannetest, mida jaoskonna agronoom oma
tööprogrammi koostamisel selles raioonis alu
seks peaks võtma, jättes siin nimetamata krii
si ajal üleskerkinud vähem raiooni iseloomust
tingitud ülesanded (toiduviljade saakide tõst
mine j. t.). Samuti jäävad siin kui ka järgne
vas loetlemata ülema ai ised ülesanded, nagu
tõuarendus, mullaharimise ja väetuse küsimu
sed j. t. — kui need mitte mõnes raioonis eri
lise terava miinimumina ei ejsine. Need on:
A. Taimekasvatuse alal:
1. L.-Euroopas nõuetavaite kartuli sortide
(praegu tunnustatuist Majestic, Jubel) levi
tamine.
2. Kartuli sortimisviiside õpetamine ja kohapäälsele turundamise organiseerimisele kaa
sa aitamine.
3. Kartuli alalhoidmine hapendamise teel.
4. Ristikheina kesa levitamine vastavates
oludes.
5. Karjakoplite rajamine aruheina- ja kar
jamaadel ja loopealsetel maadel (ilma ümberkünnita)
B. Loomakasvatuse alal:
6. Kartuli söötmine piimakarjale.
7. Suvise karjasöötmise rajamine karjakoplitele.
8. Emiste arvu suurendamine (emiste
laen), hääde sugüikultide soetamine.
9.
Põrsarikaste sea pesakondade üleskasva
tamine.

*) „Uus Talu11 1931, nr. 4 — Th. Pool. Kas juurvili või kartul piimakarja söödana.

10. Peekonsigade söötmine maksimaalsete
kartuli ja kooritud piima määradega, vähese
teraviljaga.
11. Sealautade sisustamine.
12. Kanakasvatus ja kanamunade vastu
võtupunktide võrgu korraldamine.

sed maaalad kui ka erandina üksikud talun
did mujal, või kasvatada seda vähemal määral
lisaks kartulile. Kui isuur oleks see soovitav
lisa norm?
2. Seapidamise ulatus. Kas arves
tada kasvatatavate peekonsigade arvu talun
dis endas saadava teravilja hulga järel, või
Küsimused, mis selgitust vajavad.
on soovitav ka teravilja juure osta, kui kartu
Märkides üldiseid raiooni põllumajanduse li ja piima hulk seda tingib.
arenemise siht jooni ja sellele vastavaid agro
3. Jälgida köhal ja koguda täiendavaid
noomil ise töö ülesandeid, vajavad üksikud andmeid, niihästi küsimuse üksikasjade selgi
neist siiski veel ühtlasi lähemat uurimist, Mär tamiseks kui ka nõuande metoodilise (näitli
gime neist 3 tähtsamat:
ku) materjali saamiseks karjakoplite rajamise
1.
Juurvilja kasvatuse ulatusviise, ühes kulude ja tulemuste arvestamisega.
k a r t üll raiooni s. Kas juurvili täiesti Millised viisid osutuvad raiooni oludes kõige
välja jätta, väljaarvatud Isaku ja Narvatagu- sobivamateks?

II. RAKVERE-PEETRI KARJA-TERAVILJA VALDKOND.
Rakvere-Peetri karja- teravilja raioon asub oder; juurviljadest nii kartul kui loomasöödaRakvere-Pandivere suur-vallseljakutel ja suur- juurikad; sama hästi ka põllubein.
kühmudel. Taimkonna tüüpide poolest on ta
Üihendusteede suhtes ulatab raiooni põhja
iseloomustatud Rakvere-Peetri suurpõldude poolne osa (Rakvere, Viru-Jaagupi) Tallinnaja kultuur-salude valdkonnana (Granö). Siia Narva raudteeni ja on seepoolest Viru karjakuuluvad osa Virumaa kihelkondadest: Rak kartuli raiooniga sarnastes oludes. Selle mõju
vere, Viru-Jaagupi„ V.-Maarja, Simuna, ning tuleb nähtavale nii toodangu iseloomus, kui
enamik Järvamaad: Peetri, Koeru, Järva-Jaa- põllupidamise organisatsioonis (külvikordani, Madise, Ambla. Põhjast piirdub ta Viru des, osutades palju ühist nimetatud põhja
karja-kartuli, lõunast Viljandi-Pärnu suurkar- poolse raiooniga).
ja (mille hulka on arvatud ka Türi kihelkond)
Lõuna poole on turundamistingimused ju
ja Kagu-Eestis teravilja-sea raiooniga, läänest ba palju ebasoodsamad. Eriti maksab see kar
Kullmaa-Kose sega raiooniga.
tuli müügi olude kohta. Kuigi kasvutingimu
Klimaatiliselt ei paku see raioon lahkumi sed sobivad, leidsid kartulid realiseerimist
nekuid eelmisest raioonist. Suvine sademete päämiselt viinavabrikutes. See avaldub ka kar
hulk hõljub 350 mm. ümber, Rakvere ümbru tuli pindalade vähenemises (v. joon. 18).
ses tõustes 400 mm. Mullastikult on kogu rai
oon kaetud P. E. rihkmuldadega, ainult selle
Raiooni kogu- ja turutoodang.
vahega, et siia on koondunud kõige sügavama
põhjaga P.-Eesti mullad. Maaviljakuse ja
Raiooni kogutoodangu koostis protsentides
põuale vastupaneku tõttu kasvavad siin hästi üksikute toodangu alade järel on näha alaraikõik viljad: teraviljadest rukis, nisu, kaer, oonide kaupa järgnevast tabelist:
Tab. 4. Rakvere-Peetri karja-tera vilja valdkonna kogutoodangu koostis.

Alaräioon

Puhast, kogutoo
dang 1000 sent.
Põllum. ,r
maa
^aa'
hekta- eJaI}iku
kohta
riie

Puhastatud kogutoodangu koosseis %%
Loomakasvatus
Taimekasvatus
Kokku
Kokku
Toidu- „ . . T.
„ , taime
Veised Sead Lambad Muud loomad
õli
Kartul Lina Muud saadu
sed

1. Peetri-Koeru tera
32,0 19,0 4,4 7,1 62.5
vilja ................. 9,0 31,7
20,4 6,6 4,5 6,0 37,5
2. Rakvere-Simuna
18,3 16,3 2,9 5,2 42,7
teravilja-kartuli 9,5 31,8
30,0 17,1 4,3 5,9 57,3
3. Ambla teraviljakarja............. 9,7 28,2
19,5 10,9 2,0 5,0 37,4
37,0 15,6 4,4 5,6 62.6
Puhastatud kogusaagi intensiivsuselt kuu raioon on ühes eelpool kirjeldatud raiooniga
lub raioon keskmiste hulka, arvatud nii ela üks neist, mis suurimaid edusamme piimanikule kui põllumajandusliku maa üksusele. karjapidamise alal 'teinud. Paraneb kiirel sam
Põllumajandusliku maa hektarile kõigub too mul loomade söötmine ja tõuline koostis. Kont
dang 90—97 kroonini, maaelanikule 282—318 rolli aluste loomade arvult (%) on Järvamaa
kroonini.
ületanud juba seni esikohal seisnud Viljandi
Esimese koha omavad üksikutest toodangu maa, kontrollkarjade toodangutelt lehma kolialadest ka siin veised, piimakarja kujul. See ta on ta juba mõnda aastalt sellest ees. Ka pii-

ma turundamise % tõuseb maksimaalse mää
rani (80% kogu piimatoodangust võrreldes 73
— 75% Pärnu- ja Viljandimaal). Kui protsen
diliselt kogutoodangust see veiste toodangu
suurus ei paista silma ja ka piima toodangult
ühe maaelaniku kohta jääb raioon Pärnu-Viljandi suurkarja raioonist maha, siis on see
tingitud Rakvere-Peetri karja-teravilja raiooni toodangu suuremast mitmekesidusest, kuna
see Viljandi-Pärnu suurkarja raioonis kannab
ühekülgset karja-sigade pidamise iseloomu.
Kartul, mis Viru-Harjumaa karja-kartuli raioonis omab veisetoodangu järel esikoha,
ei etenda siin enam nii suurt osa. Ainult raiooni Virumaa osas, kus turuolud ja ka maapõhi
sarnanevad varemkirjeldatud raioonile, tõuseb
ka kartuli % kogutoodangust ligi sama tase
meni (16,3%). Mida kaugemale lõuna poole
(raudtee kaugus ja raskemad maad), seda vä
hemaks muutub kartuli osatähtsus. Ambla
ümbruses on see veel 10,9%, Peetri, Koeru,
Järva-Jaani ja Madise 'kihelkondades juba
kõigest 6,6%. Ühes kartuli osatähtsuse langu
sega kogutoodangus langeb ka selle turunda
mise %. Rakvere-Simuna 40% kõrval on see
Järvamaal kõigest 17—20% ümber. Kartuli tu
rundamise võimalused on Järvamaa osas pääasjalikult viinavabrikute olemasoluga seotud.
Muidu leiab kartul kasutamist loomasöödana.
Kartulist palju tähtsama koha kogutoodangus
omab toiduteravili, mille % ulatub 18,3 —
20,4 kogutoodangust. Protsendiliselt küünil)
toiduteravilja osatähtsus samale kõrgusele
Lõuna-Eestis ainult Maarja-NÕo piirkonnas ja
Saartel. Ka talundi ja maaelaniku kohta on
selle raiooni toiduvilja toodang suur. 1923 —
1928 a. küünis kogu raioonis toiduvilja too
dang (ilma seemneta) keskmiselt ühe elaniku
kohta talundis 280—370 kg, V.-Maarja, J.-Jaani ja Peetri kihelkondades isegi üle 370 kg.
Ühes L.-Tartumaaga (Puhja, Rannu, Nõo ümb
rusega) on Rakvere-Peetri karja-teravilja

Joon. 24. Toiduteravilja saak kg (ilma seemneta) ühe. elaniku
kohta talundeis.
Nagu sellest ja järgnevast (25.) joonisest näha, annavad suuri
maid ülejääke leivavilja alai Rakvere-Peetri teravilja ja osa
Kagu-Eesti rajoonidest.

raioon üks neist maa-aladest Eestis, mis alati
meie kaitseväge toiduviljaga on varustanud
ja ka teraviljakaitse seaduse põhjal vilja kok
kuostul tuntavamaid vilja ülejäääke on näi
danud. Sel põhjusel etendavad ka rahalised
sissetulekud viljast selles raioonis tähtsat osa.
Sigadepidamine annab 15,6—19,0%
kogutoodangust. Sigadepidamisel olid siin se
ni kõik need tunnused omased, milledest Vi
rumaa ja Loode-Eesti karja-kartuli raiooni pu
lmi kõnet oli. Viimase paari aasta jooksul
tekkinud murrangud on analoogilised eelmi
sele raioonile. Suure tõuke selleks on annud
raioonis asuv Tapa eksporttapamaja, mida
näitab suur vankritel toodava sigade arvu
kasv selles tapamajas.
Lambatoodang on keskmine (4,5% kogu
toodangust) ja läheb omatarvete katteks.
Lina tähtsuseta.
Kanapidamise alal on Rakvere-Peetri kar
ja-teravilja raioon ühes piirduva Virumaa
karja-kartuli raiooni osadega keskuseks, kus
see ala suhteliselt Eestis kõige enam on are
nenud. Siin on sellel ka teravilja näol kõige
soodsamad tingimused edaspidiseks kasvuks.
Tootmise tingimused.
Taimesaaduste tootmine.
Toodangu eeldustest Rakvere-Paide karjateravilja raioonis äratab kõigepealt tähelepa
nu suur põllupinna % selles raioonis. Põldu
on üle kogu raiooni 40—55%. Põllupinna %
poolest ületavad seda raiooni ainult mõned
L.-Tartumaa ja Põhja-Võrumaa kihelkonnad.
Sellele vastavalt on rohumaad vähe. 10 ha põl
lumaa kohta tuleb läbistikku kõigest 6—12 ha
heina-ikarjamaad.
Rohumaade iseloom sarnaneb suures ena
muses varem kirjeldatud raiooni rohumaade
omale. Need pakuvad kõiki samu eeldusi kul
tiveerimisel ja hüvesid loomasööda tootmisel.
Piimakarja söödaallikana ei etenda aga siin

Tab. 5. Rakvere-Peetri karja-teravilja valdkonna maakasutamine.
Põldu

o/Q

10 hfl Põilule heinakarjamaad

Rukis

Oder

40-55

— 6

12-15

8—10

40-55
>—40—55

6-12
6-12-24

12-15
15 22

Alaraioon
1. Peetri Koeru tera
vilja .....................
2. Rakvere-Siniuna teravilja-kartuli ....

Kaer

metsikud rohumaad siisiki kaugelt enam seda
osa, mis Viru-Harju karja-kartuli raioonis.
Seda nende palju vähema pindala tõttu. Met
siku rohumaa lisaks annab kandvama osa loomasööte põld — põlluheina näol. Suure põllupindala tõttu võidakse siin juba suuremat %
söödaviljade kui heina tootmiseks kulutada,
ilma et toiduviljade alla maapuudust karta
oleks. Nii kõigub põlluheina % läbistiku kogu
raioonis 18—23, võrdudes seega üldiselt L.-Eesti põllurikaste maade põlluheina pindalale.
Heinasaak niitudelt keskmine (900—1150 kg
lia-rilt), põlluheinal Järvamaa osas üle kesk
mise, Virumaal alla. Põlluheinale kunstväetiste andmise teel on arvatavasti võimalus heinasaake tunduvalt tõsta, sest mullaolud on

2 500—2 900
3 600—3 700
Joon. 27. Põlluheina saak kg hektarilt.
Põlluhein omab suurima osatähtsuse Viljandimaal ja selle
naabruses, kuna see siin korraliku väetuse mõjul annab ka
suurimaid saake hektarilt.

Must
kesa

Muu
kesa

Hein

Lina

7 -12,5 9 -14 3,2-4,7 18 -23

—2

10-15 1,8-3,6—7,2

4,5 4,7-8,6
18-25
-2
9
18-234,7-8,6
-2

10-15 1,8-3,6-7,2
13-15
3,6-7,2

10-12,5 12.5- 17
10-12,5 12.5-

Joon. 26. Põlluheina kasvupinna % põllupinnast.
Nagu näha, moodustab pää põlluheina kasvatuse piirkonna
Pärnu jõgikond: Viljandi-Pärnu sunrkarja, Rakvere-Peeiri tera
vilja ja Rapla-Ainbla segaraioonid.

Segavili Kartul

1.517
4.5—

ristiku kasvuks soodsad. Toiduvilja all olev
põllu % on mõõdukas, kõikudes 12—15 ja 15
—22% (Ambla) vahel. Kuid arvesse võttes
suurt põllu pindala talundeis, on toiduvilja
kasvupindala talundi kohta kõrge, mis
võimaldabki toiduvilja ülejääke selles rai
oonis.
Kasvatatakse toiduviljast rukist. Nisu pind
ala ulatab vaevalt 1,5—2,7% põllupinnast. Üle
minek rohkemal määral kallimale nisule, mille
kasvatamiseks soodsad mullastiku tingimused
olemas, võimaldaks ka sissetulekuid teravil
jast tõsta.
Ka söödaviljakasvatuse alal annab see raioon maksimaalseid saake loomüksusele. See
tõuseb enamikus üle 500 kg loomüksusele, ol
les igalpool üle 040 kg. Need on määrad, mil1 isteni ükski teine raioon ei küüni. Üksikutest
söödaviljaliikidest võtavad oma alla oder 10—
12,5% põllupinnast, kaer 12,5 —17%; rajooni
lõuna osas annab kaer aset suurel määral segaviljale (kaera 7—12,5%, segavilja 9—14%).
Kartuli all on põhjapool 4,7—8,6%, lõunaosas
3,2—4,7%.
Külvikorrad.

Raiooni Virumaa osas võib leida veel eel
mise raiooni tüübilisi külvikorde:
kesa—rukis—kartul—oder—kaer (ristikh.),
ehk kui kartulit ainult pool välja on:
kartul—oder(n su,segav.)
kesa—rukis - oder—ristikhein
— kaer
Järvamaal ja üldse sügavamatel ning ras
kematel maadel on ülekaalus teine viljade jär
jekord, mis omane üldiselt L.-Eesti talunditele,
kus ristikhein tähtsat osa etendab. See on 5
väljalistest:
Kesa — tali vili — ristikh —oder1' — kaer
elik tüübilisemad 6 väljalised külvikorrad:
a) Kesa — tali vili — ristikhein — ristikhein—
oder ja kartul — kaer (segavili).
b) Kesa—tali vili—ristikhein—oder ja kartul
—segavili—kaer.
Iseloomuline nendele külvikordadele on põl
luheina paigutamine vastavalt selle suuremale
tähtsusele tali vilja järel, kuna kartul järgneb
põlluheinale. Põlluhein on siin nähtavasti kind
lam tali vii ja järel. Raskemal maal annab ristikusööt kartulimaale ka soovitava kõheduse.

Loomapidamine.
Loomapidamine on üldiselt keskmise inten
siivsusega. 100 ha põllumaj. maa peale tuleb
25—35, maksimaalselt 40 loomüksust. Looma
pidamise iseloomustuse juures peatusime osa
liselt juba varemalt. 100 veisele lehmi 60—65.

Võib märgata nagu kogu P.-Eestis, L.-Eestist
suuremat noorkarja arvu karja suurendamise
mõttes. Sigu vähe, nagu Virumaal. Seni 100
seast alla 6 kuud 45—55%, seega seakasvatus
varemalt pekisigade iseloomu kannud ja mää
ratud päämiselt kodutarvete rahuldamiseks.

Tab. 6. Rakvere-Peetri karja-teravilja valdkonna loomapidamise iseloom.
Alaraioon

Loomüksusi 100 ha Veiste 100 vei- sjgä(je
sest
az
põllumaj.
%
lehmi
70
maale

100
veisele
sigu

100
seast alla
6 kuud

1. Peetri-Koeru tera
vilja ........................
35-40 55-58 60-65
6-7,5 45-60-75 45-60-70
2. Rakvere-Simuna teravilja-kartuli ....
25-35
50-55 65-69 4—6-7,5 45-60-75 45-60-70
3. Ambla teravilja-karja 25—35
58—60 65—75 4-6
45-60
45-60-70

Kanakasvatust Rakvere ümbruses on juba
nimetatud. Ühtlasi võiks nimetada hobusekas
vatuse harrastust. See avaldub nii võrdlemisi
suures hobuste arvus kogu loomüksustest (100
1. ü. kohta 35—40 1. ü. hobuseid), kui ka noorhobuste rohkuses, milline arv tõuseb 15—20 %ni kogu hobuste arvust. On üldiselt teada ka,
et maa-alalt Paide ja Rakvere vahel võib lei
da meie kõige tugewamaid hobuseid ja Rak
vere on kuulus oma laatadel nii hobuste arvu
kui kvaliteedigi (seni rohkesti ülesostetud Lä
timaale j. m.) poolest.
Raiooni põllumajandusliku are
nemise sihtjooni ja päeva
küsimusi.
Nagu eelpool toodud Rakvere-Peetri karjateravilja raiooni kirjelduses selgub, on siin
igakülgsed soodsad arenemise võimalused nii
loomapidamiseks kui leivavilja kasvatami
seks, mis suunas ka raiooni areng liigub.
Piimakarjapidamise eeldused esinevad sa
geli kergesti haritavate aruheina- ja karja
maade kujul, kui ka suurest põllupindalast või
maldatud laialdaste heinapõldude näol. See või
maldab suvist söötmise rajamist kultuurkoplitele, kasutades selleks esijoones metsikuid ro
humaid. Kuid nende puudusel võib siin kop
lite alla võtta ka põldu. Korraliku talvise sööt
mise tagab põldhein ja kartul, mille pindala
de laiendaminegi tarbekorral võimalik on.
Rohke söödaviljasaak teeb ülearuseks ka suu
remal määral ostujõusöötade tarvitamise. Vii
mane võib piirduda ainult hädavajaliku val
gu andmisega tarvismineva jõusöödaga. Tal
vise sööda muretsemise alal omab esikoha põlluheina saakide suurendamine ja kindlustami
ne kohaste heinaseemne segude ja heinaväljade väetamise teel.
Sigadepidamiseks on samasugused
mitmekülgsed eeldused olemas niihästi tera
vilja, kooritud piima kui kartuli kujul. See on
peale osa Tartumaast üks neist raioonidest,
kus peekonsigade kasvatus kõige suuremal

Lamba
%
3-4

100
loomuks.
linde

Hobuste
100 hob.
alla 3 aasta
%

120-165- 31—35—40

15-20-

35-40
11—15—20
4-5
165—
3—4-5 120-165- 27-31-35 11-15

ulatusel just looduslikkudel eeldustel võib
areneda. Kuna senine seakasvatuse areng kan
nab siin ühist iseloomu kogu P.-Eesti seakas
vatusega, siis esinevad päevaküsimustena sea
kasvatuse alal samad küsimused, mida eelmi
se raiooni kirjeldusel märkisime.
Kanakasvatuse areng on esijoones
igal pool seotud teraviljaga. Kuigi teda saab
rajada ka puht ostu teraviljale, on see Rak
vere-Peetri karja-teravilja raioonis selles mõt
tes paremas seisukorras, et siin saab kanadele
kasutada harilikkudes taluoludes väljasorditud vilja kui ka mahavarisenud vilja. Kuna
kanakasvatusel hoogu sees on, siis jääb seda
ainult edasi arendada. Nõuandetöö tähtsamaks
ülesandeks on kanatoodangu turundamise kor
raldus.
Ka hobusekasvatus võiks püsima
jääda, kuigi hobuste hinnad üldiselt meil ma
dalad, on hääd hobused meil alati hinnas ol
nud ja suhteliselt püsivad need praegugi teis
te põllumajandussaaduste hindade madala ta
seme peale vaatamata. Kirjeldatav raioon
omab hääd hobusematerjali. Ka on maapõhi
(lubjarikkus!) sellane, mis hääde hobuste kas
vatamist võimaldab. Üksikud kasvavad hobu
sed ei sünnita talu korrastusel raskusi.
Küll aitavad nad paremini rohumaid kasu
tada.
Et leivavili omab suure põllupinna ja
hää maapõhja tõttu tähtsa koha, siis on loo
mulik, et see vaioon ka tulevikus meie leiva
vilja raioonik*s püsima jääb. Lõuna-Eesti te
ravilja valdkondade kõrval on see üks meie
tähtsamaid viljasalvesi. Teravilja saakide tõst
mise kõrval, sobivate sortide kasvatusviiside
levitamise kaudu omab siin tähtsa koha tera
vilja turundamise küsimus. Selgitamist vajab
küsimus, kuivõrd praegust kasvatatavat ru
kist mitte kallima nisuga asendada ei saa.
Eeldusi selleks peaks olema, vähemalt mullaolude mõttes. Sama tuleb lahendada, kas siin
mitte ka hernekasvatust ei saa korraldada, mis
meil seni väga nõrgal järjel. Laialdased hei-

■Toon. 28. Talinisu saak hektarilt (1925 29. a. keskmine).

napõllud sunnivad mõtlema siin ka heinaseemnekasvatusele, esijoones oma tarveteks,
võimaluste avanemisel aga ka müügiks.
Kolialikule raiooni põllumajandusele annab
sellane mitmekesine toodang (piim, sead, toi
duvili, kanad, (hobused) kindla aluse, mis te
da mitmesugustest kriisi ajajärkudest kerge
mini üle aitab. Selles mõttes võib pidada kir
jeldatud raiooni meie oludes üheks kõige ter
vemaks ja soodustatumaks Eesti põllumajan
duses.

2. Talirukki alal kindla sordi (Sangaste)
levitamine ja ratsionaalne väetus tasuvuse
piirides.
3. Suvenisu pindala laiendamine; nisukasvatuse ja kvaliteedi tõstmise tehnika; sordid
Rubin, Diamant.
4. Kartulisortide levitamine.
5. Karjakoplite rajamine looduslikkudel
rohumaadel ja põllul.
6. Kartuli kasutamine piimakarja söödana.
7. Suvise karjasöötmise rajamine karjakoplitele.
8. Emiste arvu suurendamine.
9. Põrsasterikaste seapesakondade üles
kasvatamine.
10. Sealautade sisustamine.
11. Peekonsigade tasuvam ja ratsionaal
sem söötmine.
12. Kanamunade kogumispunktide korral
dus.
13. Teravilja (eriti nisu) müügifcorralduste
loomine ja müügi vii ja sortimine.
Uuringu küsimused.

1. Juurvilja kasvatuse ulatus.
2. Toiduherne kasvatuse võimalused ja ko
Agronoomilise nõuande-töö
hasem tehnika.
ülesandeid:
3. Heinaseemne kasvatuse võimalused ja
1.
Põlluheina saakide ja väärtuse tõstmine tingimused.
(õige väetus, heinasegud, koristamisviiside
4. Raiooni oludes kohasem karjakoplite
täiendamine suurima seeduvate toiteainete rajamise tehnika.
hulga kindlustamiseks piimakarjale).

III. SAARTE JA LÄÄNE-EESTI LAMBA-VALDKOND.
Saarte ja Lääne-Eesti lamba-valdkond võ vale eriti üksikute aastaaegade temperatuuri
tab oma alla läänepoolsema osa Eestist: saa des. Üldiselt on kirjeldatava raiooni tunnus
red, osa Läänemaast ja väikse osa Pärnu teks pehme merekliima, võrdlemisi sooja sü
maast. Siia kuuluvad Saarte tasandikud ja gise ja talvega ning mandrist vähe jahedama
osa Lääne-Eesti väikekühmade, seljakute ja suve ja kevadega. Nii on oktoorbi keskmine
tasandikkudest, kaetud Saarte ja Loode-Eesti a. 1865—1915 kogu raioonis üle +6° (Saartel
loopealse taimkonna ja puisniitudega.
+7° — +8° C, Tartumaal alla +5°). Jaanuari
Selle valdkonna tüübilisemad edustajad on keskmine on Saartel —3°, Peipsi ääres —7°C.
saared ja manneril ranna kihelkonnad—Noa Juuli ja aprilli keskmised on sellevastu Saar
rootsi, Lääne-Nigula, Ridala, Martna, Karuse, tel 0,5—1,0° madalamad mandri lääne osade
Varbla. Lihula, Audru ja Tõstamaa kujunda omadest (v. joon. 1).
vad juba teatud määral üleminekut naabri
See soodsam kliima lubab siin mõndagi tai
Viljandi-Pärnu suurkarja valdkonnale.
me kasvatada, mis mannermaal ei lähe. Nii oli
Looduslikult on see valdkond mitmeti eri varem juttu sellest, et E. Seemnevilja ühisus
nev Eesti teistest osadest, mis oma pitsati ka oma peedi ja porgandi seemnekasvatuse Saar
põllumajandusele vajutab ja millega talun tele (Sandlasse) on rajanud. Saartel elavad
dite korrastus ning talumajandusnõuande tööl kindlamalt ületalve ka kirsid, ploomi- ja pir
arvestama peab. Klimaatiliselt on kirjeldatud nipuud, mis mannermaal tihti kontinentaalsevaldkond oma asendi tõttu üks soojemaid ma kliima juures välja külmavad. Võib oleta
(pehmemaid) Eestis. Aasta-temperatuurides da, et siin teisigi põllumajanduslikult tähtsaid
ei ole vahe Saaremaa ja Eesti idapoolsema taimi ületalve elab, mis meile väga väärtus
osa, näit. Alutaguse vahel suur (Saartel +5,5°, likuks võivad kujuneda, ja millega katseid tu
Alutagusel +4,5°). Kuid vahed tulevad nähta leks teha.

Nimetan siin vaid inglise raiheina, mida
seni tarvilisel määral pole suudetud akklimatiseerida, mil aga karjamaa kultuuris väga
suur tähendus on, nii selle suure toodanguvõime kui ühtlasi kiire järelkasvu tõttu. (Inglise
raihein annab vastandina meie teistele karjamaataimedele ka sügissuvel võrdlemisi kiire
järelkasvu.).
Ka sademete suhtes on Saared ja LääneEesti lambaraioon teatud ekstreem, olles üks
kuivemaid maa-alasid meil. Sademete hulk
suvisel poolaastal ulatab siin kõige rohkem
300 mm. (mujal Eestis enamikus 350 mm., tü
kati isegi 400 mm.), Põhja osas Hiiumaal ja
Väike-väina ümbruskonnas 250 mm., Kuivaste
ümbruses isegi kõigest 200 mm. Sademeid on
vähem siin võrreldes muu Eestiga kõigil kuu
del. Mullastikult on Saaremaa ja Hiiumaa
keskosas kaetud liivmuldadega; mujal kogu
valdkonnas esinevad enamasti õhukesed rihkmullad. Need on mullad, kus pae aluspõhi tu
leb õige pinna lähedale. Tükati, mere ääres on
paas päris katmata, ehk kaetud ainult mõnesentimeetrilise riha korraga, mida hariliku
sahaga kündagi ei saa ja mille harimiseks
Saaremaal erilist harksahka (seanina) tarvi
tatakse. Rannast eemale muutub riha kiht pak
semaks, üleminnes keskmise sügavusega
P.-Eesti rihkmuldadele.
Oma väärtuselt kuuluvad Saarte ja LääneEesti valdkonna mullad vaesemate hulka, üht

lasi kannatavad nad kuiva all, millise mõju
sademete vähesus veelgi suurendab. Kõik see
annab kirjeldatavale raioonile oma ilme.
Võrdlemisi ebasoodsad on ka Saarte ja Lääne-Eesti ühendusolud. Kuigi maanteed Saar
tel head ja arenev autoühendus ühendusolusid palju parandanud, teeb raskusi mere ühen
dus talvel mere kinnikülmamisel. Selle mõjul
katkeb, näit., peekonsigade transport täiesti.
Ka teiste talusaaduste turundamine muutub
raskeks ja kulukaks, ostukaubad kallimaks.
Saarte ja Lääne-Eesti valdkond on kuju
kaks näiteks sellele, et juba looduslikkude tin
gimuste tõttu ei saa ühe-sama shablooni järele
talundit korrastada, — ei järelikult ka nõuandetöös samu ülesandeid asetada.
Raiooni kogu- ja turutoodang.
Tutvudes Saarte ja Lääne-Eesti looduslik
kude eeldustega ja turutingimustega, pole
ime, et siin kogutoodangu suuruselt kõige
ekstensiivsema põllumajandusliku valdkonna
leiame. Puhastatud kogutoodang hektarilt
ulatub selles raioonis enamikus vaid 41—54
kroonini (maksimum Lääne-Eesti sügavama
tel muldadel 66 kr), kuna see Kagu-Eestis kõi
gub 100—120 kr. ümber; Viljandi-Pärnu suurkarja raioonis 80—110 kroonini. Ka ühe maaelaniku kohta on kogutoodang väike, kõiku
des 200 kr. piirides (Kagu- ja Kesk-Eestis
300—400 kr.).

Tab. 7. Saarte ja Lääne-Eesti lamba-valdkonna kogutoodangu koostis.

Alaraioon

Pahast, kogutoo
dang 1000 sent.
Põllum. .
Maamaa
hekta elaniku
kohta
rile

1. Hiiumaa karjalamba................
2. Noarootsi-Nigula
karja-lamba . . .
3. Lääne-Eesti teravilja-lamba . . .
4. Esisaaremaa tera
vilja-lamba ...
5. Tagasaaremaasealamba.................

Puhastatud kogutoo dangu koosseis %%
Loomakasvatus
Taimekasvatus
Kokku
Kokku
Toidu
Veised Sead Lambad Muud loomad.
Kartul Lina Muud taimvili
saadus.

4,1

16,3

16,3

7,6

0,3

2,9

27,1

38,9

20,0

9,5

3,5

72,9

5,4

23,2

16,6

10,2

0,8

4,0

31,6

36,9

19,3

8,6

3,6

68,4

6,6

30,2

19,4

4,6

3,8

4,6

32,4

33,7

21,6

8,3

4,0

67,6

5,3

22,9

23,0

4,5

1,1

4,7

33,3

28,6

23,3

10,7

4,1

66,7

5,0

21,3

16,2

6,9

0,5

3,5

27,1

26,5

29,4

13,2

3,8

72,9

Üksikutest toodangualadest omab, kooskõ
las üldise Eesti põllumajanduse arenemise
suunaga esikoha ka siin veisepidamine, andes
28,6—38,9% kogutoodangust, Kõige vähem osa
tähtsust on veistel Saaremaal, kus ida-osas
toiduvili ja lambad, Tagasaaremaal (lääne
osas) sead ja lambad kogutoodangus tähtsat
osa etendavad.
Veistele järgnevad sead 19,3—29,4% kogu
toodangust. Lähedane sigadele on toiduvilj a toodang, mille väärtus protsendiliselt ula
tab 16,2—22,9%.

Kui võrrelda aga leivavilja toodangut ta
lundite elanikkude arvuga, siis näeme, et ühe
talundi elaniku kohta tuleb leivavilja: Noa
rootsis, Hiiumaal ja Kihelkonnas alla 150 kg;
enamikus kilielkondes 150—215 kg, Kaarmas,
Pühas, Lääne-Nigulas ja Kernus 215—280 kg.
Ainult Poides, Lihula, Audru ja Varbola ki
helkondades ulatab see 280—370 kg, andes sel
lega omatarvidusest suuremaid ülejääke.
Iseloomulik kogu valdkonnale on võrdlemi
si teiste valdkondadega suur lammaste
osatähtsus kogutoodangus. Lammaste toodang

lise sesoonilise iseloomu tõttu laevasõidu hoo
ajal välja vedada saab. Teatud korrektiiviks
senistele oludele võib kujuneda küll osalt
Rapla-Virtsu raudtee.
Toodangu alused.
Taimesaaduste tootmine.

Joon. 29. Lammaste % loomiiksuste üldarvust.
Lambad omavad kõige vähema osatähtsuse Viijandi-Pärnu
snurkarja raioonis.

tõuseb siin 8,3—13,2% kogutoodangust, kuna
mujal see kõigub 4—5% piirides. Tingitud on
see looduslikkudest oludest — siin levinud
vaestest kuivadest karjamaadest, milliseid ai
nult lammastega otstarbekohaselt saab kasu
tada (absoluutsed lambakarjamaad). See iseäraldus määrab ka valdkonna nimetuse, kuigi
lambakasvatuse kogutoodang absoluutsetes
arvudes väga kõrge ei ole.
Vähemal mõõdul esineb ka kartul (4,5—
10,2%), omades suurema osatähtsuse Noaroot
sis — Nigulas, kust seda Haapsalu kaudu eksportkaubana ka välismaale läheb. Ka saartelt
on kartulit purjekatega Rootsi ja Soome vee
tud.
Turutoodangu seisukohalt kannab Saare
maa ja Lääne-Eesti lambaraioon meie toodan 
gu-valdkondadest veel kõige enam naturaalmajapidamise iseloomu. Leivavilja suurele
osatähtsusele kogutoodangus vaatamata tar
vitatakse see enamikus talundites kodus ära.
Piimast läheb 54—55% turule (mujal 70—80%),
kartulist 5—6%, isegi munade turundamise %
on Saaremaal kõigest 36%. See on tingitud
päämiselt selle raiooni madalast kogutoodan
gust, millest suurem osa kulub omatarviduseks, kuna müügiks vähe järele jääb. Turu
toodangu tõusu pidurdavad siin ka rasked
ühendusolud mandriga, mis sunnivad tulevi
kuski rõhku panema sellastele turutoodangu
liikidele, kus vedu raskusi ei tekita, ehk mil

Saaremaa ja Lääne-Eesti on mitte ainult
mullastiku poolest kehvemaid vaid ka põllupindala vähesuse poolest silmapaistvamaid
valdkondi. Põllu % on üksikutes osades: Hiiu
maal, Naorootsis, Nigulas ja Tagasaaremaal
minimaalne, ei küüni 15%-nigi. Mujal on seda
15—25%. Arvesse võttes veel, et põld sagedasti
lapimaade esinemise tõttu mitmes, isegi mitmeskümnes tükis, on siin rohumaa osatäht
sus majapidamistes suur. Põllumaa 10 ha koh
ta tuleb igal pool 24—48 ha, mainitud mini
maalse põllupinnaga osades üle 48 ha heinakarjamaad. Talundi kohta tuleb läbistikku 8,7
— 13,2, osalt ka üle 13 ha niiduheina pinda.
Õhukese mullapinna ja senise pidamise (väe
tuse puuduse) tõttu on heinasaak minimaalne,
enamikus alla 700 kg hektarilt. Parematel ju
hustel ulatub see 700—900 kg.
Ei saa aga öelda, et siin eeldused rohumaa
de kultiveerimiseks puuduks. Lubjarikkuse ja
liigniiskuse puudusel on siinsetel loopealsetel
karjamaadel ja puisniitudel enamikus väga
väärtuslik metsik taimestik, rikas liblikõielistest. Kuigi kesksuvel kuivaga see ära kõrbeb,
võib soodsa mulla struktuuri tõttu siin väetu
se varal kiirelt ja tuntavalt toodangut tõsta.
Väetamine suurendab (tihendades rohukamarat) arvatavasti teatud määral ka kuivusele
vastupanu. Söödaväärtus sel rohul on, nagu
üldse lubjarikastel maadel, kõrge.
Nagu karjakoplid Sandlas ja näitekoplite
rajamine mujal näitavad, võib häid tagajär
gi saavutada ka Saaremaa kadakastel karja
maadel. Siin on miinimumis taimede toiteollused, — ka halb karjatamisviis, maa struk
tuur aga soodsam, kui Lõuna-Eesti madala
matel hapukatel maadel. Esineb küll ka rohu
maid, mis kuivendamist vajavad; neil on aga
mullad selle eest sügavamad ja lämmastikurikkamad.

Tab. 8. Saarte ja Lääne-Eesti lamba-valdkonna maakasutamine.

Alaraioon
1. Hiiumaa karja-lamba . .
2. Noarootsi-Nigula karjalamba.........................
3. Lääne-Eesti teraviljalamba ........................
4. Esisaaremaa teraviljalamba............................
5. Tagasaaremaa sea-lamba

—15

10 ha
põllumaale
heinakarjamaad
48-

-15

48-

Põllu
%

P õ 1 1 u m a a s t %
Rukis

Oder

22—

10-12,5—16

„ .
*lem

Segavili

Kartul

—7

1.5-

4,5

1.5—

_8
4—9 4,7-8,6

Kaer

15-22

12,5-16

—7—12,5

15-25 24-48

12-15-22

12,5—16

—7 -12,5 4,5-9-14 8,6-15

15-25 24-48
-15
48-

2222—

1616-

-7
-7

1,5-4,5-9 47-8,6
—1,5 8,6-15

Lina

Must
kesa

Muu
kesa

-88,6-15
—2 15-23- 1,8-3,6
—2 15-23-

8-18 —2
-8 -2
-8 —2

15-23

-0,7
— 0,7

23-. -07-1,8
23—
1,8-3,6

Põllupindala on selle vähesuse tõttu selles
raioonis päämiselt toiduvilja tootmiseks ra
kendatud. Esikoha omab rukis, mis Saartel
valitseva kolmevälja külvikorra juures võtab
oma alla kuni kolmandiku põllupindalast.
Ülejääke annab aga ainult Esisaaremaa ja
raiooni mandri maa-alast lõunapoolne osa, kus
muld sügavam ja põllu % vähe kõrgem.
Rukkile järgneb pindalalt oder, mis selles
raioonis kannab ka osalt toiduvilja iseloomu
(leivaks, tanguks, õlleks). Odra all on Saare
maal üle 16%, mujal 12,5—16%.

kartul on samuti niiskuse suhtes hulga lep
likum. Ka oder on põuale vastupanevam.
Neil põhjustel pole loota rohkem niiskust
nõudvate kaera ja põlluheina levinemist õhu
kestel maadel ka tulevikus, kuigi kesamaas
veel suuremaid põllureserve olemas. Erandiks
on üksikud sügava mullaga raiooni osad ja
sood. Õhukestel maadel tuleb ristikheina ase
mele selles raioonis külvikorda leida teisi
põuakindlamaid taimi, millistena arvesse
võiksid ehk tulla mesik ja lutsern.
Külvikorrad.

Joon. 30. Nisa kasvupiuna % põllupinnast.
Nisa külitakse võrdlemisi palju saartel ja väinade ümbruses
mannermaal. Kuid suurimaid saake annab nisu hektarilt Rakvere-Peetri teravilja raioonis (joon. 28.) mispärast võiks nisu
külvipinna laiendamine selles raioonis arvesse tulla.

Võrdlemisi palju kasvatatakse toiduviljadest
ka nisu, nii tali- kui suvenisu. Lääne-Eestis ja
Saaremaal tõuseb selle pindala üle 6% põl
lupinnast (v. joon. 28. ja 30.).
Kartuli all on Noarootsis-Nigulas ja Esisaaremaal 4,7—8,6%, mujal 8,6—15%. Harili
kult on kolme- ehk neljaväljalisest külvikor
rast kartuli all pool välja.
Kaera kasvatatakse vähe (enamikus alla
7% põllupinnast), niisama nagu põlluheinagi
Sööda-teravilja ja heina kasvatamiseks põllul
ei jätku põldu. Kuid sama mõjuvad on nen
de kultuuride puudumiseks ka looduslikud
tingimused: kliima ja õhuke mullapind. Kui
loetleda selles valdkonnas esinevaid põllukul
tuure, siis näeme, et need on kõik niisugused,
mis kuivaga kergemini toime tulevad. Rukis
ja nisu kasutavad sügisest ja talvist niiskust,

Nagu juba märgitud, domineerivid saartel
ja Lääne-Eesti valdkonnas üldiselt veel 3-4väljalised külvikorrad, kus päätähtsus on lei
vaviljadel — rukkil, odral ja kartulil.
Saartel võib leida veel laialdaselt kolmevälja-külvikorda puhtamal kujul:
kesa — rukis — oder (vahel ka vähe kaera).
Sagedasti on aga pool kolmandast väljast
kartuli all:
oder (kaer)
kesa — rukis
kartul.
Neljaväljalistest külvikordadest esinevad:
oder
kesa — talivili — kartul — kaer
kaer (segavili)
kesa — talivili — oder — kartul
Loomapidamine.
Nii nagu taimekasvatus on ka loomapida
mine võrdlemisi ekstensiivne: 100 hekt. põllumaj. maa kohta tuleb alla 25 loomüksuse.
Domineerivad loomapidamise alal veised
(50—58% loomüksuste üldarvust) piimakarja
kujul; 100 veise hulgas on lehmi 60—69, seega
on noorkarja arv normaalne.
Seapidamise alal annab osa raioonis tunda
teravilja vähesus. Sellepärast leiame ka vanu
pekisigu vähe. Kõige enam on noori, alla 6
kuu vanuseid sigu Hiiumaal ja Noarootsis
(sajast üle 70) kõige enam pekisigu Tagasaaremaal. Lambaid, nagu selgus lammaste
osast kogutoodangus on rohkesti. Looduslik
kudel tingimustel omab see loomapidamise
ala eluõiguse selles raioonis arvatavasti ka
tulevikus. Agronoomilise nõuande-töö üles
andeks kujuneb tema ratsionaliseerumine nii
kasvatamise kui ka turundamise küljest.

Tab. 9. Saarte ja Lääne-Eesti lamba valdkonna loomapidamise iseloon.

Alaraioon

Sigu
100
veisest Sigade
100
lehmale
lehmi
%

100 seast
alla 6 kuu Lamba
%
vanus.
IÄ

70—
—45
Hiiumaa karja-Iamba....
-25 55—58 60-75
-4
70—
Noarootsi-Nigula karja-Iamba —25 55—60 60—69
—4 -45-60
Lääne-Eesti teravilja-lamba
25—35 50—58 60—69 —4—6 —45-60 45-55-70
55-70
Esisaaremaa teravilja-lamba
—25 50—55 —60—69 4—6 -45-60
30—55
Tagasaaremaa sea-lamba. .
—25 —50 —60—69 6—7,5 60-100

1

1.
2.
3.
4.
5.

Loomü susi
.
100 ha Veiste
põllum.
%

5—7
4- 5-7
4-7
5-7

100
loomüks.
linde

Hobus 100 hob.
te % alla 3 aasta

11-15
95-120-165 35-40
95-120
31—35
7-11
—65
35—40 11-15-20
—65
4011-20
4011—15
—65

Hobuseid on võrreldes põllumaaga roh
kesti, kuid see on tingitud talundite põllu
maa vähesusest. Hobusekasvatus üle oma
tarvete puudub, kuna noorte hobuste arv vas
tab riigi keskmisele.
Kanapidamine on toodangus nõrgalt esita
tud.
Raiooni põllumajanduse arene
mise sihtjooni ja agronoomilise
nõuande ülesandeid.
Silmis pidades Saarte ja Lääne-Eesti vald
konna looduslikke iseäraldusi, on selle loomu
likuks tähtsamaks alaks ka tulevikus piima
karja pidamine. Võttes üheltpoolt arvesse
põllupinna vähesust ja mulla kehvust, mis ei
soodusta põllupinna laiendamist edaspidi suu
remal määral (väljaarvatud sood ja sügava
mad maad), teiselt poolt rohumaade kultivee
rimise võimalusi, tuleb päärõhk piimakarja
arendamisel juhtida metsikute rohumaade
kultiveerimisele. Need annaks nii karjamaa
sööda kui heina kujul ka tulevikus selle pää
sööda-massi, millele karjapidamine selles
raioonis rajaneks. Näib otstarbekohane ole
vat rohumaade võimalikult täiusliku kasuta
mise mõttes karjakoplite rajamiseks kasu
tada õhemaid, kuivemaid ja kivisemaid loo
pealseid rohumaid ning kadaka-karjamaid.
Kultiveerimise meetoditena kasutada ekstensiivsemaid harimisviise: karjamaa puudest
ja põõsastest laastamise, väetamise ja kopli
tesse jaotamise kujul. Kehv maapind ei õi
gusta ega võimalda sageli teisi meetodeid tar
vitada. Sel puhul jääksid heinamaana kasu
tamiseks sügavama mullaga, niiskemad rohu
maad. Tulevikus on mõeldav ka sookultuuri
varal heinamaa pindala (osalt ka põldu) suu
rendada.
Karjamaa kultuur omab muuseas selles
valdkonnas erilise tähtsuse veel sellepärast,
et siin karjatamise kestvus sooja sügise tõttu

Joon. 31. Hariliku mustkesa % põllupinnast.
Saartel ja L -Eestis (Läänemal) saaks põllupinna toodangut
tõsta tuntavalt võttes mustkesa mõne kultuuri ai la (varane
kartul, ristikhein jne.).

mannermaa omast pikem on. Oletada võib
siin mõningate karjamaa taimede kasutamise
võimalusi (inglise raihein), mis mandril ei
õnnestu.
Talvisel piimakarja söötmisel tuleb kest
vatelt rohumaadelt (karjamaa pindala laien
damisel mõeldav ka karjamaa-tüübilistelt ro
humaadelt) saadava heina kõrval arvesse ül
diselt esijoones kartul, mille kultuur tuntud
ja looduslikud eeldused olemas. Üksikutel sügavama-põlijaga maadel saab ka loomasööda
juurikatega (mis väikselt pinnaüksuselt inten
siivse kultuuri puhul suurimaid saake anna
vad ja sellepärast siin tähtsad) ja põlluheinaga kesa väljas arvestada. Liivmuldadel sobil
siin pikema kasvuaja tõttu ka porgand. Õhe
mate kuivemate maade jaoks tuleb ristikheina
asemel teisi sobivaid kultuure nii kesaheina
kui kesaviki asemel leida. Sellase kultuurina
on katse alla võetud valge mesik, mis P.-A.Ühendriikes viimaste aastate kestel poolehoidu
just lubjarikastel kuivadel maadel loomasöö
dana on leidnud, kui mitte viimasel ajal tek
kinud mõningad kahtlused selle söödaväär
tuse juures tagasi tõmbuma ei sunni. Meil
annab mesik lootusi selle pärast, et see kir
jeldatavas valdkonnas metsikult esineb, oma
des siin tihti tüütava umbrohu iseloomu.
Ka lutserniga (vähemalt seaheinaks) mak
saks lubjamaadel rohkem katseid teha, kuna
siin eelproovimised on lootustäratavaid tule
musi annud. Lutsernikasvatuse soodustused
siin: mulla lubjarikkus, maapõhja kuivus,
kuiv kliima, pehme talv; ainult mulla õhedus
on laialisemaks levimiseks takistuseks. Võib
olla, õnnestub teatud kohtades (Kuivaste?)
isegi lutserni seemet saada.
Lutsern oleks liääks suviseks söödaks pääle
piimakarja ka teisile loomaliikidele, eriti si
gadele; käib ju seapidamise areng paratamata piimakarja pidamisega käsikäes. Sea
pidamise suund on üldiselt kirjeldatavas
raioonis õige —- peekonsigade sihis. Vajadust
tundub esirinnas sugumaterjali levitamise
järel peekoni tüübi parandamiseks. Piirid
seakasvatusele tõmbab paljudes talundites te
ravilja toodang (väljaarvatud Esi-Saaremaa
ja osa Lääne-Eestit, kus teraviljatoodang
suurem), osas esialgu ehk ka kooritud piima
hulk. Sellekohaselt tuleb ka peekonsigade
söödanorme koostada, rõhutades neid sööte,
mida kõige enam saadaval. Sigade turundamise mõttes kerkib aga Saaremaale seakas
vatuse arenedes väiksema tapamaja ehitamise
küsimus paratamatult üles, kuna talvisel hoo
ajal muidu peekonsigade realiseerimine või
mata. Ka on vedu sealt Tallinna suvisel hooa j algi, nagu sellekohased andmed näitavad,
suurte kaotustega sigade kehakaalus seotud.

Üks keerulisemaid küsimusi on kahtlemata
lambakasvatuse korrastus tulevikus. Teistes
raioonides näitab lambakasvatus käsikäes piimakarjapidamise arenguga järjekindlat taga
siminekut'. Saaremaal ei saa lambakasvatust
tähelepanemata jätta sel põhjusel, et siin
muidu osa maid sootuks kasutamata jääks.
Tuleb seda reorganiseerida ja senisest tulusa
maks muuta. Teatud väljavaateid selleks pa
kub lambaliha turg, mis kõigist lihaturgudest
suuremat stabiilsust viimase suure hinnalan
guse puhul on näidanud. Siin nõuab aga
kõige pealt selgitamist, kas kõlbavad senised
Saaremaa lambad ekspordiks. Kas peab ja
on võimalik neid parandada mõne tuntud lihalamba tõuga (shorpshireüd). Korraldamist
nõuab ka lambaliha eksport ise. Siin saak
sid kaasa aidata arvatavasti sigade eksporttapamajad.
Ka kanakasvatusel oleks eeldusi, muuseas
pehme talv; raskused aga turundamisega.
Uutest aladest, mis oleks kooskõlas raiooni
kliima iseäraldustega kui ka turundustingimustega, võiks kaalumisele tulla juurvilja
ja liblikõieliste (ristikheina) seemnekasvatus
ja kuivatatud puuvilja (ploomide) tootmine,
mõlemad sisemaa tarviduse piirides. Nagu
E. Seemnev. Ühisuse kogemused Sandlas näi
tavad, pakub Saaremaa oma kuiva maapõh
jaga (kimalaste rohkus) ja kliimaga häid eel
dusi ristiku seemnekasvatuseks. On arvata,
et see ka teiste liblikõieliste suhtes maksab.
Sama on asjatundjate arvamine ploomide

kasvutingimuste kohta Saaremaal. Mõlemat
liiki saaduste turuletoimetamine ei sünnita
Saarte oludes raskusi.
Agronoomilise nõuandetöö üles
anded.
1. Karjakoplite rajamine metsikutel kar
jamaadel.
2. Metsalieinamaade parandamine.
3. Külvikordadesse sobivatel tingimuste]
vastava põlluheina võtmine.
4. Teravilja alaraioones nisu pindala
laiendamine (toiduvilja ülejääkide üleviimine
nisu peale).
5. Sigade tõumaterjali soetamine.
6. Kartul loomasöödana, sobivates tingi
mustes juurvili.
7. Lammaste turundamine ja tõuarendus.
Uuringu küsimused.
1. Mesiku kasvatus kesataimena õhukestel
paemaadel; kasutamine karjamaa taimena.
2. Lutserni kasvatamise võimalused ja
tehnika.
3. Raiooni tüübilisemate karja- ja heina
maade paranduse sobivam tehnika.
4. Inglise raiheina kasvatamise võima
luste selgitamine.
5. Kuivatatud ploomide j. t. puuviljade
tootmine.
6. Liblikõieliste seemnekasvatus (ristik
hein, mesik, lutsern j. t.).
7. Põllupinna laiendamise võimalused.

IV. VILJANDI-PÄRNU SUURKARJA VALDKOND.

Viljandi-Pärnu suurkarja raioon võtab
oma alla Türi-Põltsamaa väike-voorte ja tasandikkude maa-ala, Pärnu tasandiku ja osa
Viljandi-Helme ürgorgude, voorte ja suurkühmade valdkonnast. Taimkonna tüüpidelt
kuulub ta Põltsamaa-Võhma puisniitude ja
põldude, Viljandi põldude ja viirgniitude ning
Pärnu suurrabade ja metsade valdkondadesse.
Tüübilisema osa raioonist kujundab PõhjaViljandimaa: Pilistvere, Suure-Jaani, KolgaJaani, Põltsamaa, Kõpu, Viljandi kihelkon
nad, kui ka Türi kihelkond Järvamaalt. See
on Eesti karjapidamise häll ehk „Eesti Taani“, kus karjapidamine kõige varem oma
praegusele kõrgele arenemise astmele tõus
nud, et siit oma mõju ümberringi periferiide
sihis avaldada. Raiooni lõuna osa: Halliste,
(Pärnumaal) Paistu ja Tarvastu kihelkonnad
(Viljandimaal) näitavad juba teatud ülemine
kut Kagu-Eesti lina-sea-raioonile. Ka raiooni
lääne osas: Tori, Vändra, Saarde, Hääde
meeste, Pärnu, Pärnu-Jaagupi ja Vigala kihelkondes (esimesed Pärnu-, viimane Lääne

maal) võis teatud kallakut lina sihis märgata,
kuid viimastel aastatel on seegi osa puht kar
jakasvatuse maa ilme omandanud, kuigi teh
niliselt ta kaugeltki selle tasemeni pole jõud
nud, mis Viljandimaa põhja osa.
Klimaatiliselt ei paku raioon oma asetuse
tõttu erinevusi. Nii sademete hulk (suvel
300—350 mm) kui temperatuurid vastavad
ligikaudu Eesti keskmistele. Valdavad mul
lad on raioonis juba mitmekesisemad kui eel
pool kirjeldatud raioonides, kus nad enam
ühtlast ilmet kandsid. Raiooni põhjapoolse
mas osas: Türi kihelkonnas, Põhja-Viljandimaal ja P.-Pärnumaal valitsevad veel kesk
mise sügavusega P.-Eesti rihkmullad. Pärnu
jõe sängis: Tori ja Vändra kihelkondades kui
ka Kasari jõe piirkonnas Vigala kihelkonnas
asendavad neid hilisjääaja setteil kujunenud
mitmesuguse raskusega savimullad.
Lõuna-Pärnumaal domineerivad liivmullad,
kuna lõunapoolne Viljandimaa on kaetud ras
kemate mullaliikidega, mis on väljakujune
nud tasandikkudel ja suurkühmadel, kus

mullakivimiks on harilikult põhimoreen.
Uue tähtsa tegurina põllumajandussaa
Viimati nimetatud Lõuna-poolse Viljandimaa duste turundamise alal tuleb nimetada veel
raskemad mullad on oma viljakuselt pare Võhma eiksporttapamaja, mis selle lähema
mad kogu L.-Eestis ja võrduvad samasugus ümbruskonnale — Põhja-Viljandimaa ja Türi
tele Lõuna-Tartumaa muldadele. Turutingi- kihelkonnale suure tõuke annud juba varem
mustest tuleb mainida Tallinna-Viljandi- levinenud peekonsigadepidamise edespidiseks
Mõisaküla-Pärnu ja Lelle-Pärnu kitsarööpa- arenemiseks.
lisi raudteid, mis ühendavad raiooni nii Tal
Raiooni kogu- ja turutoodang.
linna kui Pärnu sadamatega.
Puhastatud kogutoodangu üldiseks ilmeks
Neist mängis viimane varematel aegadel
tähtsat osa, kui linakaubanduse keskus, kus on tõus ida ja kagu sihis. Kagu suunas tõu
asusid tuntud lina eksportfirmad. Viimastel seb siin kogutoodang põllumajandusliku maa
aastatel langeb aga Pärnu tähtsus aastast hektari kui maaelaniku kohta. See nähe on
aastasse, kuna pää ühendus suundub tugeva tingitud päämiselt põlluprotsendi kasvust ta
malt Tallinna. Pärnu etendab osa ainult lundites kagu sihis, sest põld annab võrdle
Põhja-Pärnumaa suhtes, varustades seda ras misi teiste kõlvikuliikidega kõige kõrgemaid
kemate kaupadega (väetised, sool, raud).
saake maaliektarilt.
Tab. 10. Vi jjandi-Pärnu suurkarja valdkonna kogutoodangu koostis.
Puhastatud kogutoodangu koosseis 0/00/0.
Pahast, kogutoodang Kr.
Taimekasvatus
Loomapidamine
Alavaldkond
Põllum.
Toi
Maa
Vei Sead Lam Muud 5
maa
du Kar
Lina Muud Kok
hekta elani
ku
sed
bad
ž
kule
vili tul
rile
Türi-Viljändi suur
karja .................
4,3
93
374
13,5
2. Tori-Vigala suur3,4
318
karja-lina ....
83
14,3
3. Saarde-Tarvastu
3,6
karja-liua .... 112
382
12,6
Üldise puhastatud kogutoodangu suhtes
kuulub Viljandi-Pärnu suurkarja raioon kesk
mise intensiivsusega valdkondade hulka. Põl
lumajandus!. maa hektarile langeb siin 83—
112 krooni, ühe maaelanikule 318—382 krooni.
Suurem on kogutoodang üksikutest vald
konna osadest Lõuna-Viljandimaal parematel
raskematel maadel.
Toodangualadest domineerib piimakarjapidamise toodang, mille väärtus ulatab TüriPõhja-Viljandi osas 38,3%, Tori-Vigalas 36,1%
ja ainult lõunas, kus linal suurem osatähtsus,
langeb ta 30%-ni kogu toodangust. Veistele
järgneb tooaang seapidamisest 21,3—24%-ga.
Teraviljakasvatus etendab selles raioonis suh
teliselt vähe osa, andes vaid 12,6—14,3% ko
gutoodangust. Veel mõni aasta tagasi (üles
kirjutamise ajal 1929 a.) ületas teravilja osa
tähtsuse raiooni lõunapoolses osas lina, an
des Saarde-Tarvastu osas 16,4%. Tori-Vigala
osas ulatas lina % kogutoodangust 11,6%, lan
gedes „Eesti Taanis“ 6,8%-ni. Teised toodan
gu alad on vaid väikse tähtsusega. Kartul
annab vaid 3,4—4,3%, lambad 3,8—-5,2%, muud
vähemad alad samapalju kokku.
1.

6,8

4,5

28,9

38,3

24,0

3,8

5,0

71,1

11,6

4,0

33,3

36,1

21,3

5,2

4,1

66,7

16,4

4,4

37,0

30,0

23,9

5,2

4,1

63,0

Pärnu suurkarja valdkond juba nende maa
alade hulka, kus metsikutel rohumaadel vä
hem tähtsust on, kui seni seda nägime. Nii
põldu kui heina-karjamaad on siin keskmiselt,
ligikaudu vastavalt Eesti keskmistele põlluja rohumaade pinnaprotsentidele. Põllupind
kõigub enamikus 25—40%-ni. Vastavalt sellele
tuleb 10 ha põllumaa kohta 12—24 ha heinakarjamaad. Niiduheina saak on statistilistel
andmetel Viljandimaal ja Lõuna-Pärnumaai
1150—1400 kg, seega üle keskmise. Põhja-Pärnumaal 700—900 kg. Kuid kvaliteedilt jääb
see P.-Eesti ja Saarte heinast maha, ViljandiPärnu karjaraiooni heinamaa iseloomu tõttu.
Nii karja- kui heinamaad asuvad enamikus
madalatel hapukatel, tihti soostunud maadel,
mis kõigepealt kuivendust ja õhutamist vaja
vad, et kultuuri tulemusi kindlustada. Ka ei
küüni mulla struktuur väärtuselt P.-Eesti
omani. Sellepärast nõuab nende üleshari
mine harilikult palju suuremat vaeva ja kulu
ning ka hiljem edukas hoid on seotud sage
dase laudasõnniku tarvitamisega, et mulda
elustada ja tarvilikku kõhedust anda.
Sellele vastavalt kandub loomasöötade mu
retsemine juba suuremal määral põllule.
T a ime saaduste tootmine.
Nimetatud põhjusel on põllupinnast leivavilja
Vastandina P.-Eesti raioonidele (väljaar all võrdlemisi väike %; raiooni Viljandimaa
vatud Rakvere-Peetri raioon) kuulub Viljandi- osas ja Vigalas on rukki all 8—12%, Pärnu-

Tab. 11. Viljandi-Pärnu suurkarja valdkonna maakasutamine.

Alavaldkond

°/o

10 ha
põllule
ha
beinakarj.

Rukis
8-12

12—24

-8-12

25—40

12-24

-8

10-12,5 7-12,5
12—16

9—14

7-12,5-17 1,5-9

8-12,5 17—23

1

12-24

Kaer

oo

25-40
15—25-40

Oder

Põllumaast °/o°/o
Sega- Kar Hein
vili
tul

3

1. Türi-Viljandi
suur-karja .
2. Tori-Viga la
sunr-karja-Iina
3. Saarde-Tarvastu karjalina ....

Põldu

-3,2-4,7

1,5-4,5 -3,2-4,7

Lina

23-27 -2
2718-23

Must Muu
kesa kesa
10-13

—2-4,2-7 10-13-23
4,2—5,3-7 10-15

1,8-3,6
-0,7
0,7-1,8

maal alla 8%r Kogu leivavilja saak talundi
elaniku kohta on Viljandimaal 280—370 kg,
Pärnu-Jakobis ja Vändras 215—280 kg, Lõuna-Pärnumaal 150—215 kg. Maaelaniku kohta
tuleb leivavilja Lõuna-Pärnumaal ja ToriVändra kihelkondades 120—170 kg, mujal
170—220 kg. See valdkond järelikult katab
igalpool küll talundite elanikkude eneste, kuid
mitte kogu maaelanikkude leivavilja tarve.
Osa Pärnumaal tuleb leivaviljadest puudu;
ülejääke näitavad Piliistv>ere-Põltsamaa-Viljandi kihelkonnad.
Joon. 33. Segavilja kasvupinna % põllupinnast.
Kaer annab ruumi segaviljale meie intensiivsemates karja
kasvatuse piirkondades — Viljandi- ja Järvamaal. Rohkesti
kasvatakse segavilja ka Rapla segaraioonis.

Joon. 32. Kaera kasvupinna % põllupinnast.
Kaerakasvatuse^tähtsam piirkond on Pärnumaa ja Kagu Eesti.

Leivaviljade kohta võiks veel seda maini
da, et Viljandi-Pärnu karjavaldkond Saarte
ja Lääne-Eesti raiooni kõrval teine suurem
nisukasvataja on. Söödavilja saak loomüksuse kohta on keskmine. Selle poolest ületa
vad Viljandi-Pärnu raiooni nii Rakvere-Peetri
kui ka suur osa Kagu-Eestist. Söödaviljadest võtab oder oma alla Viljandimaal 10—
12,5%, P.-Pärnumaal 12,5—16% ja L.-Pärnumaal 8—12,5%, kaera ja segavilja osa kõigub
18—25% põllupinnast. On märgata, et mida
intensiivsem karjapidamine, seda suurem on
segavilja osa (v. joon. 33).
Pääosa loomasöödast annab kirjeldatavas
valdkonnas seni põlluhein. Pärnu jõekond on
üks suuremaid põlluheina kasvatajaid üldse
Eestis. Siin ulatub põlluheina pindala üle
27% põllupinnast. Kuid ka raiooni teistes
osades mängib põlluhein tähtsat osa. Viljan-

dimaal, — kõige intensiivsemas piimakarja
kasvatuse raioonis, näitab põlluhein ka kõige
suuremaid saake hektaarilt, mida tuleb näh
tavasti lieinaväljade väetuse arvele panna.
Kartul etendab Pärnu-Viljandi raioonis
väikest osa. Tema all on tükati alla 3%, ena
mikus 3,2—4,7% põllupinnast. Kartul läheb
ainult inim- ja loomasöödaks talundites enes
tes. Erandi moodustavad Tahkurand ja Pär
nu lahe põhjarannik, kus teda osalt müüakse,
selle tagajärjel ka põllupindala tema all suu
rem on.
Nii pindalalt kui toodangult on veel vähem
loomasööda juurvilja tähtsus, kuid viimane
väärib nimetamist sellepärast, et kirjeldatud
raioon on üks neist väheseist, kus üksikutes
osades (näit. Põltsamaal-Pilistveres) juurvil
ja kasvatuse tehnikat tarvilisel mõõdul tun
takse, ja selle tagajärjel loomasööda juurikad
ka teatud tähtsuse loomade söötmisoludes
omavad. 1930 a. andmetel tõuseb ainult kol
mes maakonnas loomasööda juurikate pind
ala üle 1% põllupinnast. Need on: Pärnumaa,
Viljandimaa ja Tartumaa. Kuna selle raiooni
raskematel maadel kartuli kultuur on seotud
teatud raskustega, siis tuleb paratamata tu
levikus juurikatel selles raioonis käsikäes loo
mapidamise arendamisega veel suuremat osa
etendada.

Kuni viimase ajani oli piimakarjapidamise
kõrval raiooni talundite tähtsamaks tulual
likaks lina. Üksikutes raiooni osades suure
ma kallakuga lina poole, nagu Vändras, Vi
galas ja Saarde-Tarvastu alaraioonis tõusis
lina all olev pindala veel 1925 a. üleskirjutuse
ajal 6,2—9,8%-ni, tükati isegi üle 9,8%, kuna
lina toodang moodustas 10—16,7%, SaardesTarvastus isegi üle 16,7% kogutoodangust.
Viimaste aastate hinnalangus on lina külvipinde tugevasti mõjutanud, rõhutades seega
veel enam selle raiooni loomatoodangu osa
tähtsustKülvikorrad.
Külvikordade alal sunnib ristikheina võt
mine külvikorda Viljandi-Pärnu valdkonnas
üldiselt väljade arvu suurendama. Hariliku
2 ristikheina põllu korral on väljade arv kül
vikorras 6—7. Vähemal mõõdul leidub 5-väljalisi külvikordi ühe ristikheina väljaga
(enam Viljandimaal) ja 8-, isegi 9-väljalisi
(enam Pärnumaal), kus külvikord pikaks ve
nib 3-da ristikheina välja ja terve välja lina
või segavilja tõttu. Ristikheina suure osa
tähtsuse kui ka maapõhja pärast aseta
takse siin ristikhein pea erandita talivilja jä
rel. Mitme teravilja näit., talivilja-odra ehk
talivilja-kartuli järjekorda võtmine on raske
maade paatumise pärast. Küll on ristikhein
ise hääks eelviljaks odrale ja kartulile. Üht
lasi kindlustab varajane külv taliviljasse ris
tikheina korraliku idanemise kevadel. Neil
põhjustel on selles raioonis, nagu kogu Lõuna-Eestis kujunenud oma tüübiline viljade
järjekord, ja nimelt:
Kesa — talivili — ristikhein — (ristikhein)
.... kaer. Külvikorra algul on kesa järel
talivili, siis üks ehk 2 ristikheina (vahel isegi
3, nagu Pärnumaal), ja külvikorra lõpus
erandita kaer. Ristikheina järel on harilikult
oder üksinda ehk koos kartuliga, millele järg
neb lina üksi ehk ühes segaviljaga,
1) Kesa — talivili — ristikhein — (ristikhein)
lina
—- oder—segavili — kaer
kartul
2) Kesa — talivili — ristikhein — (ristikhein)
_ oder —lina
_ k
kartul —segavili
Kaer
Pärnumaal võib mõnel pool, kus linakasvatust eriti rõhutati, märgata ka lina aseta
mist ristikheina sööti. Sel korral järgneb
oder linale. Näitena olgu toodud varem Vänd
ras ja Toris levinenud külvikord:
Kesa — talivili — ristikhein — ristikhein
(ristikhein) — lina — oder — kaer.
Mujal jagab lina ristikule järgnedes osa
välja kartuliga.

Linavälja kadumisel astub selle asemele
enamikus segavili ehk teine kaer, mille too
dang läheb suurenevate piimakarja tarvete
rahuldamiseks.
Loomakasvatus.
Loomadest langeb kogu raioonis pääosa
veistele. 100 loomüksusest on veiseid 58—60,
mõnes kohas isegi üle 60 üksuse. 100 veisest
on lehmi 69—75% ja enam. See näitab, et
noortkarja kasvatatakse selles raioonis mõõ
dukalt, ainult praakkarja uuendamiseks. Pii
makarja sööda alus on: põldhein, mille kul
tuur selles valdkonnas kõige intensiivsem on,
kaer, segavili, nii tera kui põhk, ja niiduhein.
Kuna söödavilja saak siin karjiaarvuga võr
reldes mõõdukas on, siis kasutati soodsa turu
konjunktuuri juures võrdlemisi teiste raioonidega ohtrasti ka jõusööte. Viimaste aastate
hinnasuhete puhul, piirates ostusöötade tar
vitamist, on Viljandimaa karjatoodangu pi
kaldasem areng tingitud just sellest, et siin
pole Järvamaa ja osa Virumaa eeskujul neid
suudetud asendada koduste jõusöötadega ega
ka karja-heinamaa kultuuriga.

-00 50-55 55—58 58- 60 60
Joon. 34. Veiste % loomüksus üldarvust.
Nagu näha omab veisepidamine (piimakarja kujul) kõige
suurema tähtsuse Viljandi- ja Pärnumaal, Viljandi-Pärnu suurkarja raioonis.

Sigu on loomüksuste arvust kirjeldatavas
valdkonnas 6—7,5%. Seapidamise intensiivsu
selt kuulub Viljandi-Pärnu raioon keskmiste
hulka. Valitseb peekonsea tüüp. 100 seast on
alla 6 kuud vanu 55—70. Viljandimaa põhja
osa oli varem tuntud oma peekonsigade too
danguga, kuna Võhma ja Jõgeva jaamad
andsid suurima arvu peekonsigu. Nüüd on
Võhma eksporttapamaja asutamine omalt
poolt tõuke annud ühes raiooni osas selle
edasi arendamiseks.
Lambaid on Viljandi-Pärnu raioonis võrd
lemisi vähe. Hobusekasvatuse väikest ten
dentsi võib noorhobuste arvu järel märgata
Põhja-Viljandimaal (Põltsamaa ümbruses) ja

Tab. 12. Villandi-Pärnu suurkarja valdkonna loomapidamise iseloom.
Alavaldkond

100 ha
põllum.
maale
loomük«usi

Veiste
%

100
veisest
lehmi

Sigade 100 lehmale
sigu
%

1. Türi-Viljandi suur
6-7,5 60-75
karja ........................ 25-35-40 58—60
65-69-75
2. Tori Vigala suur-kar65-69-75 4—6—7,5 45-60-75
58-60
ja-lina..................... 25-35
3. Saarde-Tarvastu kar6-7,5 60-75—100
55-58-60 65-69
ja-lina..................... 25-35

Vigalas. Kodulinde on Viljandimaal keskmi
selt, Pärnumaal vähe.

Jood. 35. 100 sea kohta kuni 6 kuu vanuseid.

Nagu näha kandis Kagu-Eesti ja Virumaa seakasvatus veel
pekisea-kasvatuse iseloomu.

P-õlÜium a j a n d u s e arenemise siht
joon! ja agronoomilise nõuande
töö ülesandeid.
Nagu eelpool toodud kirjeldusest näha, on
Viljandi-Pärnu suurkarja raioon omandanud
kindlad arenemise sihtjooned: intensiivne
piimakarjapidamine ühes enam ehk vähem
tugeva peekonsea kasvatusega kooritud piima
kasutamiseks. Kuna selles raioonis puudu
vad eeldused leivavilja kasvatuseks ja maad
vajavad tugevat sõnnikuväetist, on see arene
mise sihtjoon täiesti kooskõlas kohaliste loo
duslikkude eeldustega. Piimakarja söödaalus
on rohumaad nii põlluheina kui metsikute ro
humaade näol. Vastavalt sellele tuleb ka päärõhk pöörata piimakarja tootmiseelduste pa
randamisel rohumaade kultuurile. Kultuur
maa laiendamise mõttes on soovitav karjakoplite rajamisel kasutada esijoones kõrge
maid kuivemaid metsikuid rohumaid — nii
karjamaid kui aruheinamaid, kuigi siin vii
maste parandus ei anna nii kiireid tagajärgi,
kui P.-Eestis. Teises järjekorras võib aga
eraldada koplite alla ka osa põldu. Eriti mak
sab see nende talundite kohta, kus karjata
miseks teise või kolmanda aasta ristikheina
väljasid kasutatakse. Talviste söötade alal
tuleb esijoones küsimusele põlluheina saakide

100
seast
alla 6
kuud

Lamba
%

100 loom- Hobuste 100 hob.
üks. linde
alla 3 a.
%

55-70—

—3

55-70
30—45
55-70

-3-5 65-95

31-35 11-15-20

-3-5 95-120

31-35 7-11-15

95-120-160

31—35 11-15—20

suurendamine parema väetuse, sobivate seemnesegude tarvitamise kaudu ning heina sööda
väärtuse tõstmine õige niiduaja ja kuivatamisviiside valikuga. Ka märjemate niitude
parandus tuleb põllupuudusel arvesse.
Viljandi-Pärnu suurkarja raioon on ka see
maa-ala, kus loomasööda juurikate propa
ganda kõige enam õigustatud ja tarvilik on
— eriti raiooni vähemates talundites. Söödavilja puudumisel ja vähemate saakide tõttu
pinnaüksuselt on raske ilma juurviljata saa
vutada tarvilikku sööda kontsentratsiooni ja
söödakvantumi lehma kohta. Loomasöödajuurikad on tähtsaks söödaks ka sigadele.
Suuremates talundites ja eriti soodsates heinakasvatustingimustes väärib kaalumist kü
simus, kas mitte piimakarja söötmist täie
likult rohumaadele rajada, hankides ka tal
vist mahlakat sööta rohumaadelt rohu sileerimise teel. Et puht spetsialiseerunud piima
karja majapidamised meil ei sobi kooritud
piima kasutamise raskuste tõttu, siis tuleks
heinakasvatuses sarnastes majapidamistes
peatuda pikemaajaliste vaheldusniitude juu
res. Põllul on võimalus loomasööda hulka
suurendada ka vikikesa tarvitusele võtmisega.
Seakasvatusele on tarvilik suund antud.
Jääb järele seda samas sihis edasi arendada.
Peekonsigade söötadest on siin maksimumis
piim, miinimumis teravili. Kolmanda söödaosana tuleb arvesse nii kartul kui ka looma
sööda juurikad. Küsimus, mille alusel kalku
leerida sigadepidamise ulatust, — kas piima
või teravilja järel, nõuab veel lähemat selgi
tust. Esimesel juhusel tuleks jõusöötasid si
gadele juure osta. Meil võrreldes Taaniga
nii ebasoodsamate peekonihindade kui ka
kallimate sööda teravilja hindade tõttu (sisse
ostu organisatsioonide ja tollipoliitika mõju!)
on ostuteravilja kasutamine küsitav.
Lina — mis varem tähtsa rahalise tulualli
kana Viljandi-Pärnu raioonis esines, — näitab
tagurpidi minekut. Vist pole loota tema kas
vatuse uuesti elustamist siin. See tõstab pa
ratamatu üles lina asemel selles raioonis uue
rahalise sissetuleku allika leidmise, sest ai
nult piimakarja - seapidamisele suundunud
majapidamine kipub liig ühekülgseks kuju

nema. Nii töö korralduse kui tulude kindlus
tamise mõttes on soovitav talundite tulundamist rajada 3—4 pääsissetuleku allikale. Kaa
lumisele võiks tulla nisu ja heinaseeme.

4. Piimakarja ja sigade tõuarendus.
5. Kõrgekvaliteedilise nisu kasvatus.
6. Heinaseemne kasvatus (esialgul oma
tarbeks).

Agronoomilise nõuande töö täht
samad ülesanded:
1. Karjakoplite rajamine kuivematel metsakarjamaadel ja heinamaadel ning põllul.
2. Põlluheinakasvatuse ulatuse suurenda
mine ning intensiveerimine (väetamine, seemnesegud). Heina väärtuse tõstmine (varajane
niit ja otstarbekohased koristamisviisid). Hei
na ädala kasutamine.
3. Juurvilja kasvatuse propaganda (pind
ala suurendamine, õige kasvatamise tehnika
ja sü omahinna alandamine). Juurvilja too
dangu suurendamine nii piimakarja kui si~
gadesöödana.

Uuringu- ja lahtise id küsimusi.
1. kanakasvatuse saatus ja korraldus.
2. Rohumaa (heina-karjamaa) maksimaal
sed ja optimaalsed pindalad talundites.
3. Seapidamise ulatus: kas kasutada si
gadele ostuteravilja, või suurendada odravälja talundis.
4. Vikikesa osa kogukesast.
5. Nisukasvatuse ulatuis.
6. Karjakoplite asutamise tehnika mitme
sugustes oludes (täiendavate tähelepanekute
kogumine).
7. Kolmanda-aasta polluheina väetamise
võimalused laudasõnnikuga.

V. KULLAMAA-RAPLA-MADISE SEGAVALDKOND.

Saarte-Lääne, Edela karja-kartuli, Rakvere-Peetri karja teravilja ja Viljandi-Pärnu
suurkarja valdkondade vahepeal on maa-ala,
mis moodustab teatud määral ülemineku
ühest valdkonnast teise. Siia kuuluvad kihel
konnad: Läänemaalt Kullamaa ja Märjamaa,
Harjumaalt Rapla, Juuru, Kose ja Järva
maalt Madise. Selle maa-ala põllumajandu
sel puuduvad tüübilised naabri valdkondade
iseloomu jooned, et mõnega neist liita. Kuid
samal määral puudub tal ka oma enese välja
kujunenud ilme. Nimetatud maa-ala põllu
majandus on teataval määral, võiks öelda ot
simise, katsetamise ajajärgus, olles alles eba
teadlik selles, millist kindlat suuna oma aren
gus võtta. Sellisena ilmnevad ka siin mitme
sugused mõjundid, — niihästi lõunapoolt Viljandi-Pärnumaalt edasitungiv karjakasvatuse
suund, kui Loode-Eesti karja-kartuli iseäraldused.
Pinnavormidelt on kirjeldatud maa-ala
ühelt poolt Lääne-Eesti väikekühmade, selja
kute, ja tasandikkude valdkonna ja LoodeEesti lavalausmaa, teiselt poolt Türi-Põltsamaa väikevoorte ja tasandikkude valdkonna
ning Rakvere-Pandivere suur-välisel j akute ja

suurkühmade valdkonna vahepeal. Taimkonna tüüpidest domineerivad Loode-Eesti loo
pealne taimkond üleminekul Lelle Aegviidu
suurmetsade ja rabade valdkonda. Valdavad
mullad on Põhja-Eesti keskmise sügavusega
nlikmullad, Kullamaa ja Nissi kihelkondade
põnjapoolses osas kohati ka Harjumaa osas
esineb juba ka madala põhjaga rihkmuldi.
Valdkonna kogutoodang ja toot
mise tingimused.
Toodangu intensiivsuselt kuulub valdkond
nõrgemate hulka. Kogutoodangu väärtus põl
lumajandusliku maa hektaarilt kõigub 57—69
kroonini, maa elanikult 265—312 krooni. Ko
gutoodangu päärühme moodustavad: 32,7—
36,7% veised, 23—26,6% sead, 14,5—14,7% toidu
vili ja 6,8—9,2% kartul. Muud alad on vähese
tähtsusega (lina 3,5—3,7%, lambad 5,5% jne.).
Rahalise sissetuleku annavad esijoones vei
sed; piimast turundatakse 75,4%. Selle järel
sead (turundamise % 39,2). Ka kartulitest lä
heb osa müügile (15,2%) valdkonna osades,
mis raudteele lähemal, kui ka seal kus viina
vabrikuid asub. Omades lõunapoolsetest vald
kondadest suurema tähenduse, ei küüni kar-

Tab. 13 Kullamaa-Rapla-Madise segavaldkonna kogutoodangu koostis.

Alavaldkond

1. Kullamaa-Rapla
karja.............
2. Juuru-Madise
sega.............

Puhastatud kogutoodangust °/o
Puhast, kogutoodang kr.
Taimekasvatusest
Loomakasvatusest
Põllum. Maa- Toidu Kar
Vei Sead Lam Muud Kok
elaLina Muud Kok
maa
sed
ku
bad
ku
harile nikule vili tul
57

265

14,5

6,8

3,5

4,6

29,4

36,7

23,6

5,5

4,8

70,6

69

312

14,7

9,2

3,7

5,1

32,7

32,7

23,0

5,5

6,0

67,3

tuli osatähtsus aga ei Loode-Eesti ja Viru
maa karja-kartuli raiooni ega ka RakverePeetri karja-teravilja raiooni kartuli osatäht
suseni. Teraviljatoodang ulatub kirjeldatavas
valdkonnas t alundi elanikule 215—280 kg.

maaelanikule 170—220 kg. Seega katab ta
ainult kohaliste maaelanikkude omatarve.
Vaid Madise kihelkonnas võib väikest ülejää
ki märgata.

Tab. 14 Kullamaa-Rapla-Madise segavaldkonna maakasutamine.

Alavaldkond

Põllumaast ®/9°/o
100 ha põl
Põldu °lo lule ha niituSega Kar Hein Lina Haril
'
karjamaad Rukis Oder Kaer vili
tul
kesa

1. Kullamaa
Rapla karja 15—25—50
2. Juuru-Madise sega .
25—40

Muu
kesa

22—24—48 12—15 10—16 7—12,5 9—14 5-8,5 23—27

—2

10-15 0,7—3,6

4,7-8,6 23—27

—2

10—15 1,8—3,6

12-24 12—15 10-16 7—12,5 9

Taimekasvatus omab P.-Eestile omase —
Loode-Eestile sarnaneva iseloomu. Põldu on
alla keskmise, ühes osas kuni 15%, enamikus
15—25%. Vastavalt sellele tuleb heinamaadkarjamaad 10 hektari põllule 24—48 ja 12—
24 ha. Niiduheinasaak on keskmine, 900—1150
kg hektaarilt, lääneosas madalamatel maadel
ka alla keskmise, 700—900 kg. Heina-karjamaad, asudes P.-Eesti rihkmuldadel, omavad
varem kirjeldatud loopealsete j. t. P.-Eesti
rohumaade iseäraldused. Sellistena pakuvad
nad soodsaid väljavaateid hõlpsamaks paran
damiseks. Põllumaast on kirjeldatud valdkopnas rukki all 12—15%, odra all üle kesk
mise, 12,5—16,0% (sarnadus Edela- ja LääneEestiga). Kaera kasvatatakse vähepoole, 7—
12,5%, selle aset täidab rohkem segavili (914% põllupinnašt). Põlluheina on siin juba
vastandina Lääne- ja Edela-Eestile rohkesti.
Põlluheina külvipind ulatab siin 23—27%,
ulatades seega protsendiliselt Viljandi-Pärnu
ja Rakvere-Peetri valdkonna heinapindalani.
Katruli all on 4,7—8,6% põllust, seega LõunaEestist enam.

Omades ülemineku valdkonna iseloomu, ei
leidu ka selles valdkonnas niisuguseid tüübilisi külvikordi, kui teistes valdkondades. Lää
nemaa osas leidub osalt veel neljaväljalist
külvikorda:
Kesa — rukis — °der — kaer (segavili).
kartul
Domineerib küll raiooni põhjapoolsemas
osas 5-väljaline külvikord:
Kesa - rukis - kartul - oder - kaer ehk
(nisu), (segavili).
, .
kartul
-i
...
Kesa — rukis —
,
— kaer — segavili
oder
6- ja 7-väljalised saadakse, võttes eelmisse
külvikorda põlluhein. Põlluheina asukoht pole
aga siin kindel. Mõnes kohas on ta suvevilja
(odra) järel, lõunapoolsetel raskematel maa
del tuleb ta talivilja järel. Ühtlasi kaob vii
mati nimetatud maadel ka kartul külvikorrast
(terve põlluna):
Kesa — rukis — ristikhein — (ristikhein)
oder
kaer
— (kartul)
(segavili).

Tab. 15 Kullamaa-Rapla-Madise segavaldkonna loomapidamise iseloom.

Alavaldkond
1. KullamaaRapla karia
2. Juuru-Madi
se sega . .

Loomüks.
100
100
100
Lam 100 lehmale Ho hobu
100 ha
Veis veise Siga seast 100 lehma maste
buste
põllumaj. te °/o le de °lo alla 6 kohta sigu
sest
kodulinde
°/o
°l 0
maale
kuud
lehmi
alla 3 a.
25—35

55—58 60-65 4-6 55—70

25—35

55-58 60-69 4—6 55—70 45-60-75

Loomakasvatuse intensiivsus on, kooskõlas
üldise põllumajanduse intensiivsusega, alla
keskmise. 100 ha põllumajandusliku maa
kohta tuleb 25—35 loomüksust. Veistest on
100 kohta lehmi 60—65, s. o. alla keskmise.
Selles raioonis võib leida veel jäämisena en
disest ajast vähesel määral noorloomade kas
vatust (pullid) müügiks, kuigi eeldused turutingimustena selleks puuduvad. Sigadest on

60—75

4-5 65—95—120 31-35 15—20
4-5

95—120 31—35 15—20

noored sead ülekaalus. Vasta Järvamaad on
noorhobuste % tugev, seega hobusekasvatuse
tendentse märgata.
Põllumajanduse arenemise suund
ja agronofomdl Lše nõuande töö
sihtjooned.
Nagu raiooni kirjeldusest näha, omab see
raioon looduslikkude tingimuste poolest palju

sarnadust põhjapoolse Loode-Eesti karja-kartuli raiooniga. Sellepärast sattuvad ka põllumajandusearenemise sihtjooned suurtes joon
tes ühte eelpool nimetatud põhjapoolse raioo
nig-a. Tundub ka lõunapoolse naaber-raiooni
eeskujude tung-imist siia.
Siin moodustavad piimakarjapidamise alu
se esirinnas loopealsed metsikud rohumaad,
mis pakuvad häid eeldusi nii karjakoplite
rajamiseks laastamise ja väetuse varal kui ka
heinamaade kasutamiseks (niiskemad maad).
Kuid metsikute rohumaade kõrval omab siin
juba tähtsuse ka põlluhein, mille kasvuks sü
gavamad mullad eeldusi pakuvad. Põlluheina
osa võib külvipinna laiendamise ja väetuse
teel veelgi suurendada. Mahlaka söödana kui
ka seasöödana kasvab kogu raioonis hästi
kartul, mille pindala laiendamiseks takistusi
ei ole. Raskematel maadel võib selle lisaks ka
loomasöödajuurikaid kasvatada.
Seakasva
tuse alal on sihiks peekonsea kasvatuse areng
vastavalt kooritud piima hulgale. Päevaküsimustena seakasvatuse alal esinevad P.-Eestile
üldised küsimused: emiste arvu suurenda
mine, põrsaste kasvatamine ja peekonsigade
söötmise oskuse levitamine; sealautade sisus
tamine.
Kartuli pindalale tõmbab piirid selle kasu
tamise võimalus loomasöödana. Kartul müü-

giesemena ituleb selles raioonis raskemate turundusolude tõttu vähem arvesse, väljaarva
tud kitsas raudtee piirkond ja viinavabrikute
lähedus.
Ülesanded:
1. Kartuli pindala laiendamine, kasutami
seks loomasöödana nii piimakarjale kui siga
dele.
2. Kartulikonserveerimine hapenduse teel.
3. Ristikheina saakide suurendamine (pind
ala laiendamine — ristiku kesa, — ristikheina
väetamine) ja kvaliteedi tõstmine (koristamise
aeg ja viisid).
4. Karjakoplite rajamine kuivematel loo
pealsetel rohumaadel.
5. Metsaheinamaade parandamine.
6. Juurviljakasvatamise tehnika levitami
ne soodsates tingimustes.
7. Kartuli söötmine piimakarjale.
8. Emiste arvu suurendamine ja põrsasterikaste pesakondade kasvatamine.
9. Peekonsigade söötmine.
10. Sealautade sisustamine.
Lahtised- ja uuringuküsimused
samad, mis naaberraioonides vastavates olu
des (karjakoplite j. t. küsimused).

VI. KAGU-EESTI SEA-LINA RAIOON.

Looduslised tingimused.
Kagu-Eesti sea-lina valdkond võtab oma
alla kogu Kagu-Eesti: Tartu, Valga ja Võru
maakonnad ning Karksi kihelkonna Pärnu
maalt. Pinnavormidelt on kogu valdkonna
maa-ala kaetud kühmade ja kuplitega. Põh
jas asuvad Tartu suurvoorte ja kuplite, lõu
nas Haanja suurkuplite, raiooni keskel Otepää-Karula suurkuplite ja Kagu-Eesti ürgorgude, tasandikkude ja lavakõrgendikkude
valdkonnad. Olenedes osalt pinnavormide ja
maapõhja mitmekesidusest kannab ka taimetüüpide iseloom mitmekesist laadi. Põhja
Tartumaa põhjapool Emajõge võtavad oma
alla Tartu rööppõldude ja viirgniitude ning
Kursi metsade ja soode maa-alad; lõunapool
Emajõge, ulatudes kaugele lõunasse Võru
maale asub Otepää-Võru väikepõldude ja nii
tude ning salude segavaldkond; lõunas vastu
Läti piiri on viimane piiratud Valga-Hargla
metsade ja hajapõldude valdkonnaga ja vastu
Peipsi järve Alatskivi-Lobodka suurniitude
ja metsade valdkonnaga.
Maapõhja moodustab kogu Kagu-Eestis
devoonliivakivi, millele mannerjää paiguti
suured hulgad kiviamest kokku on kuhjanud,
mis jää taganemisel kui ka voolavast veest

tugevasti on sorditud. Olenedes maa reljee
fist ja moreen-ainese sortimisest kannab ka
mullastik vahelduvat iseloomu. Üldjoones
domineerivad raiooni põhjapoolsemas osas tasandikkudel ja suurkühmadel raskemad mullaliigid. Need võtavad oma alla Tartu maa
konna, ulatudes põhjas kuni Alatskivini, lõu
nas Võru ja Valga maakonda. Viljakuselt on
siia kuuluvad mullad paremad kogu L.-Eestis
ja võrduvad varem mainitud Viljandi-Pärnu
suurkarja valdkonna raskematele muldadele.
Neil muldadel asub Rakvere-Peetri teravilja
valdkonna kõrval Kagu-Eestis teine tähtsam
meile teraviljakasvatuse piirkond, mis suu
rimaid leivavilja ülejääke näitab.
Raiooni lõunapoolses osas, ebatasasel maas
tikul muutub muld kergemaks, liivakamaks.
See mullaliik katab maa-alasid Ahjajõest ja
Otepää kõrgustikkudest kuni Valga-Petseri
raudteeni. Nii Peipsi ja Võrtsjärve ääres, kui
ka suuremates ürgorgudes esinevad liivmullad. Lõpuks on suuremate jääaja kuhjatiste:
Otepää ja Haanja suurkuplite valdkonnad,
kus maastik pinnakujult väga muutlik, sama
muutlik ka mullastik. Siin esinevad domi
neerivate kergemate mullaliikide kõrval sama
sagedasti rä'skete savimuldade teisendid;

mullad omavad siin mullakomplekside ise
loomu.
Klimaatiliselt kuulub Kagu-Eesti raioon
kõige kontinentaalsemate hulka, kõige soo
jema juuli ja külmema jaanuariga, kuigi va
hed teiste valdkondadega selles suhtes, nagu
üldse Eestis, ei ole väga suured. Suvise pool
aasta sademete hulk ulatab Emajõe sängi ja
Peipsi ümbruses 300 mm, mujal enamikus 350
mm. Otepää ja Haanja suurkuplite maa-alal
üle 400 mm.
Kogu- ja turu toodang.
Toodangu intensiivsuselt nii põllumajan
dusliku maa hektaarile, kui maaelanikule,

kuulub kirjeldatav raioon kõige intensiivse
mate hulka. Puhastatud kogutoodang põllu
majandusliku maa hektaarile kõigub 103—
132 kroonini, ühe maaelaniku kohta 336—422
(pääle Torma-Laiuse, kus vastavad arvud on
85 kr ja 233 kr.). Sellase toodangu-intensiivsuse võlgneb mainitud raioon pääasjalikult
suurele põllupindalale, mille % tõuseb Eestis
üldiselt loodest kagu sihis ja vastavalt sellele
ka kogu toodangu suurus. Tingitud maa rel
jeefi ja ka mullastiku erinevusest raiooni eri
osades, ei anna Kagu-Eesti raiooni kogutoo
dang oma koostiselt kogu raiooni ulatuses
sama ühtlast ilmet kui seda Põhja-Eestis näha
võib. Seda on märgata ka alltoodud alavald
kondade kogutoodangu koosseisust:

Tab. 16. Kagu-Eesti sea-lina valdkonna kogutoodangu koostis.

Alavaldkond

1. Torma-Laiuse se
ga valdkond . . .
2. Kursi-Äksi sea .
3. Kodavere-Otepää
sea....................
4. Maarja-Nõo seateravilja.............
5 Puhja-Rõngu seateravilja-lina . .
6. Valga-Võru sealina....................

Puhast, kogutoodangust °/0
Puhast, kogutoodang kr
Loomakasvatusest
Taimekasvatusest
Põllum. Maa Toi Kar
Kok
Vei
Lam
maa elani
Lina Muud Kok
ku sed Sead bad Muud ku
harile kule duvili tul
85
103

233
377

15,5
15,9

5,2
3,6

12,2
9,0

4,5
4,8

37,4
33,3

32,6 21,9
33,7 25,4

3,5
3,9

4,6
3,7

62,6
66,7

107

336

15,3

4,0

8,7

4,7

32,7

26,6 31,6

5,4

3,7

67,3

122

422

19,5

4,3

8,4

5,0

37,2

29,0 26,0

4,4

3,4

62,8

132

402

17,8

3,9

10,3

5,8

37.8

23,8 30,0

4,6

3,8

62,2

97

356

13,5

4,6

13,5

4,2

35,8

27,0 29,0

5,1

3,1

64,2

Siin on varieerumist ühes ja teises suu
nas, kuid üldiselt võib märkida siiski teatud
kaunis olulisi ühtlasi iseloomu jooni kõigis
Kagu-Eesti osades, mispärast neid pole ka
eraldatud eri raioonideks. Nii on kõigi KaguEesti raiooni osade üldiseks tunnuseks kõige
pealt võrreldes teiste kirjeldatud raioonidega
suhteliselt vähem piimakarja osatähtsus.
Selle % puhastatud kogutoodangust kõigub
26—27 ümber, väljaarvatud Torma-Laiuse ja
Kursi-Äksi, mis moodustavad teatava ülemi
neku ehk kallaku Viljandi-Pärnu suurkarja
raioonile. Osatähtsuselt piimakarjale võrdne,
tükati isegi ületades seda, on seapidamise
toodang, mis ulatab 25—31% kogutoodangust.
Seapidamise kõrval väärib igal pool tähele
panu kolmas kogutoodangu osa — lina, mille
% seni ulatas 8,4—13,5. Et lina vastava turutoodangu uuringu põhjal moodustab pea ter
velt turusaaduse, siis moodustas see kultuur
seni selle raiooni tähtsama rahalise sissetu
leku allika. Lina äralangemine praegusel
momendil annab ennast eriti tunda, kuna
enam piimakarja rõhutanud valdkonnad paar

aastat kauemini soodsamates tingimustes
osutusid (hinnalangus piimasaaduste alal tuli
hiljem). Ka toiduvili omab mõnedes KaguEesti raiooni valdkondades võrdlemisi tähtsa
osa. Siia kuuluvad esijoones kihelkonnad:
Maarja, Nõo, Puhja ja Rannu, mis asuvad
L.-Eesti parematel raskematel muldadel, mil
lised häid teraviljasaake kindlustavad. Toi
duvilja % kogutoodangust on siin 17,8—19,5%.
Hääde saakide ja suure põllupinna juures
on need kihelkonnad ühes lähema ümbrus
konnaga Rakvere-Peetri teravilja raiooni kõr
val meie tähtsamaks leivavilja aidaks. Teine,
vähem intensiivne leivavilja kasvataja piir
kond on veel Valgamaal: Helme ja Sangaste
ühes Karksiga Pärnumaal. Otepää piirkon
nas ühes Võrumaaga (kehvemad liivmullad)
langeb ka leivavilja toodang nii talundi ela
nikule kui maaelanikule.
Kartul omab Kagu-Eesti kogutoodangus
vähese tähtsuse. Vähe suurema tähtsusega,
võrreldes teiste raioonidega pääle Saarte ja
Lääne-Eesti, on lambad.

Tab. 17- Kagu-Eesti sea-lina valdkonna maakasutamine.
Alavaldkond

1.
2.
3.
4
5.

Torma-Laiuse sega . . .
Kursi-Äksi sea..............
Kodavere-Otepää sea . .
Maarja-Nõo sea-teravifja
Pnhja-Rõngusea-teravijaIina...............................
6. Valga-Võru sea-Iinade .

10 ha
Põldu põllule
haniituTalivili
%
karjamaad

Oder

25—40
40-55
5540-55

12-16
10-12
10-15
8-10

Muu
kesa

Lina

Must
kesa

1,2-7
-2
2—4
-2

—10
10-15
10-15
10-15

0,7-4
0,7-4
0,7—4
0,7-4

4-5
40-55 —6 -12
12-15 12 -16
17-23 1,5-4,5
3,2-4,7 8-18-23
40-55 —6-12 8-12-15 -8-10 12-17-23 1,5-4,5 3,2 -4,7- 8,6
8-18 2-5-7

10—15
10-15

0,7—4
0,7-4

12-24
6-12
6—12
-6

12—15
— 8
12—15
8-15

Kaer

Sega
vili

17—23
-1,5
17—23 1,5-4,5
1.5-4,5
—23
—23 1,5-4,5

Kartnl

Hein

18-23
4,7-8,6
-3,2 18-23-27
18—27
3,2-4.7
18-27
3,2-4,7

Taimesaaduste tootmise põhijoo
ned.
Nagu juba varem märgitud, on kogu Kagu-Eesti raiooni iseloomulikuks jooneks suur
põllu pindala, mis ulatab 40—55% ja üle sel
legi kogu maa-alast. 10 hektaari põllumaa
kohta tuleb seega kõigest 6—12 ha heina-karjamaad; raiooni keskel, Kambja, Kanepi ja
Põlva kihelkondes isegi alla 6 ha. Erandina
esinevad ainult Laiuse-Torma kihelkonnad,
kus põldu on 25—40%.
Vastavalt suure põllu % kandub päärõhk
taimesaaduste tootmise alal põllule, kuigi
niiduheinasaagid hektarilt statistika andmetel
raiooni põhja osas on keskmised (900—115C
kg), lõuna osas üle keskmise (Valgamaal,
Võrtsjärve ääres ja P.-Võrumaal 1150—1400,
L.-Võrumaal isegi üle 1400 kg hektarilt. Kar
jamaa ja heinamaa kannavad kvaliteedilt
L.-Eesti varem kirjeldatud iseloomu.
Põllust on leivavilja all protsendiliselt
keskmiselt enamikus 12—15%, lõunas 8—12%.
Leivavilja ülejäägid selle raiooni osadest tu
leb vastavate raiooni osade hää viljaka mulla
ja suure põllu pindala arvele panna. Maarja,
Nõo, Puhja, Rannu ja Palamuse kihelkonda
des ulatub leivavilja toodang (seemneta) ühe
talundi elaniku kohta üle 370 kg, Laiuse,
Maarja-Magdaleena, Kambja kihelkondades
Tartumaal, ning Valgamaal 280—370 kg, Põhja-Vorumaal on vastav toodang 215—280 kg.
Kõige vaesemad leivavilja poolest on Peipsi
rand (Torma ja Kodavere kihelkonnad) ja
Lõuna-Võrumaa (Rõuge, Hargla, Vastseliina),
kus leivaviljast paremal juhul talundite omatarveteks jätkub, tükati aga isegi puudu
tuleb.
Ka söödavilja on Tartu- ja Valgamaal roh
kesti: 340—500 kg loomüksusele. Lõuna-Võrumaal on ka söödavilja hulk tuntavalt vähem
(250—340 kg loomüksusele).
Söödaviljadest kasvatatakse otra mõõdu
kalt. Odra all on enamikus 10—12% põllupinnast, P.-Võrumaal 8%. Palju enam on
kaera, mille külvipind Tartu-Võru raioonis
tõuseb oma maksimumini (17—23% ja isegi
üle 23% põllupinnast). Põlluheina on keskmi-

Joon. 36. Lina kasvuplnna % põllupinnast.
Linakasvatns on koondunud L.-Eesti maapõhjalt ja kliimalt
linale soodsatele maa- aladele.

selt, 18—23%. Kartulit kasvatatakse üle kesk
mise P.-Võrumaal (Kanepi, Põlva) 4,7—8,6%,
mujal ulatub kartuli külvipind vaid 3,2—4,7%.
Lina omas selles raioonis varematel aegadel
oma maksimaalse külvipinna, ulatades Võru
maal 7% põllupinnast, Tartumaal 5,3—7%.
Külvikorrad.
Vastavalt vahelduvatele mullaoludele ei
leia meie Kagu-Eestis ka mitte sedavõrd üht
lasi külvikordi kui Põhja-Eesti rihkmuldadel.
Ka suurem põldtaimede hulk aitab kaasa
külvikordade mitmekesistamisele.
Üldiselt on Kagu-Eesti külvikorrad pike
ma kestvusega, nimelt 6—7 aastased, kuigi
tingitud 2-aastasest ristikuvälja ja ka lina
esinemisest kesa, talivilja ja suveviljade kõr
val. Harvem leidub külvikordi 5 ja 8—10väljalisi. Viimastel juhtudel on tegemist 3
ristikuväljaga ja tugeva suvevilja kasvatu
sega. Kõigi külvikordade tüübiline järjekord
on: külvikorra algul kesa — talivili — üheehk 2-aastane ristikhein, kuna lõpul asetub
kaer- ehk segavili ja kaer:
1.
kesa, 2. talivili, 3. ristikhein, (4. ristik
hein) . . . kaer (kaer ja segavili). Ristikhei
nale järgneb enamikus oder, odra järel kas
segavili, lina või kartul täie ehk pooliku väl
jadena. Nii saab eelpool toodud külvikorra
alguse ja lõpu vahele mitmesuguseid põldvilju asetada (oder, lina, segavili, kaer) teos

tades mitmesuguseid kombinatsioone, olene
des sellest, millist kultuuri ühes ehk teises
kohas rõhutada tahetakse.
Siin mõned näited:
Kesa — rukis — ristikhein — (ristikhein) —
segavili
— oder — kartul — kaer
lina
Intensiivsetes Võrumaa linakasvatuse piirkondes leiame tihti 3-aastast ristikheinavälja
ja lina asetamist ristikheina järel. See tagab
linale kõige parema umbrohust puhta põllu
(sarnadus Pärnumaaga):
Kesa — talivili — ristikhein — (ristikhein) —
_ lina — kaer _ k
oder — segav.
de

dist, mitte aga karjapidamise tehnilisest
arengust. Omades tüübilise segamajapidamise iseloomu, kus talundite rahalised tulud
olid rajatud väga mitmesugustele tulundusharudele: esijoones linale, selle kõrval siga
dele, piimakarjale, teatud rajooni osades ka
teraviljale, ei vajanud Kagu-Eesti talundid
sarnast koondamist karjapidamisele, eriti
piimakarjale, nagu meie nägime seda palju
des teistes raioonides (esijoones ViljandiPärnu suurkarja, siis Saarte- ja Lääne-Eesti,
ning Kullamaa-Madise sega valdkondades),
kus teised rahalised sissetuleku allikad puu
dusid. See avaldub esijoones Kagu-Eesti
piimakarja pidamise tehnilises arenemises,
mille mõõdupuuks kontrollkarjade toodangud.
Piimakari oli seni siin pigem teraviljakasva
Loomasaaduste tootmine.
tuse kõrvalsaaduste — põhu realiseerija ühes
Kui Kagu-Eesti—nagu üldise kogutoodangu metsaheinaga, ning talus tarviliku sõnniku-.
nii ka loomüksuste arvus 100 hektari põlluma produtseerija. Linahindade langusega, kus
jandusliku maale kõige suuremat intensiiv ka teravilja hinnad alla läksid, tabas sellepä
sust näitab (35—45 lü 100 ha-rile), siis on see rast rahaline kriis seda raiooni kõige valusa
tingitud esijoones suurest põllumaa protsen mini.
Tab 18. Kagu-Eesti sea-lina valdkonna loomapidamise iseloom.
Alavaldkond

10Ü
hekta
rile
loomaüksusi

Veiste
%

100
veisest
lehmi

Sigade
%

1.
2.
3.
4.

100
seast
alla 6
kuud

100
lehmale
sigu

Torma-Lainse sega 25-30-40
55-60
65-69
6-7,5
30—55 45-60-75
Kursi Äksi sea . . .
35-40
55—60 65-65- 75 7,5-10
45—55 75-100
Kodavere-Otepää sea
40-45
55-60
65-69 7,5-1030—45 75—100—
Maarja-Nõo sea-teravilja........................
35-40
50-55
69-75 6-7,5
55-70 60-75
5. Puhp-Rõngu sea te
50-55
45-55 100—
69-75 10ravilja l:na.............. 35—40—45
6. Valgä-Võru sea-lina. 35_40_45 50-55 -58 65-69-75 7,5-10- 30-45-55,60—75-100

Piimakarja kasvatuse kõrval on kõigi
Kagu-Eesti raiooni osade iseloomulikuks joo
neks veel suur sigade osatähtsus loomasaa
duste tootmise alal. See sigade osatähtsus
avaldub nii sigade % loomüksuste arvust
(Kagu-Eestis 7,5—10 ja üle 10, mujal 4—6,
Viljandi-Pärnu raioonis 5—7,5). 100 lehma
kohta tuleb siin enamikus 75—100 siga, osalt
isegi üle selle; mujal on vastav arv 40—75.
Seapidamine kandis kuni viimase ajani tüü
bilist pekisea kasvatuse iseloomu: 100 seale
langeb 1929 a. andmetel alla 6 kuu sigu kõi
gest 30—45, mõnel pool 45—55. Ainult T.Maarja ja Nõo kihelkondes on noorte sigade
arv suurem — 55—70. (Tartu tapamaja mõ
ju1?). Viimastel aastatel on arvatavasti kogu
Kagu-Eestis Tartu eksporttapamaja kui ka
teistel mõjudel seapidamise suunas muutusi
tekkimas.
Kuni viimase ajani võis märgata Võru
maal seakasvatuse alal ühtlasi ohtrat põr
saste kasvatust müügiks. Põrsad rändasid
siit valieltkauplejate kaudu Põhja-Eestisse.
Hobuste suhtes on märgata vähest noorho-

Lammaste 100
loomiiks.
%

kodu
linde

-3—5- 65-95
4-5
65-95-120
5-7
65—95—120
3-4
4-5
5-7

65-95

Hobuste
%

100
hobusele
alla 3 a.

31-35
27-31
27-31

15-20
11-15
7—11

31-35

11-15

120-165
31-35 11-15
65-95-120 27-31-35 - 7-15

Joon. 37. Sigade % loomüksuste üldarvust.
Sead omavad kõige suurema suhtelise osatähtsuse Kagu-Eestis
(Kagu-Eesti lina-sea raioonis).

büste arvu. Kõige suurem on hobuste järel
kasv raiooni põhjaosas, vastu Virumaad, kus
Torma-Laiuses noorhobuste % kogu hobuste
hulgast on 15—20. Mujal Tartumaal on vas
tav arv 11—15, Võru-Valga osas 7—15 ja isegi
alla 7. Viimases raiooni osas ei jätku noor-

hobuseid enam vajalikuks remondiks, vaid
neid tuleb sisse vedada põhja poolt hobuse
kasvatuse raioonest. Üldiselt näib statistilistel
andmetel olukord sellasena, et P.-Eesti kas
vatab hobuseid üle oma tarviduse, sealt val
gub neid laiatadelt Kesk-Eesti, kust osa vane
maid hobuseid omakord Kagu-Eesti raiooni
Võru-Valgamaale läheb.
Võru-Valgamaalt
siirdub lõpuks üks osa veel Petserimaale, kus
nad oma elupäevad lõpetavad. Petserimaal
on noorhobuste % alla 7. Võib öelda, siin
praktiliselt noorhobuseid ei kasvatatagi.
Kodavere-Otepää alaraioonis kui ka VõruValgamaal võib leida võrdlemisi rohkesti veel
lambaid. Nende osa loomüksuste arvust ula
tab 5—7, kuna mujal, peale Saarte see kõigub
3—5. Näib nii, et lambapidamine on vastu
pidises võrrendis piimakarja arenemisele.
Mida enam piimakarjapidamine areneb, seda
enam tõrjutakse lammas välja. See on ar
vatavasti ühenduses lamba sööda aladega.
Meil on lammas seotud ekstensiivsete söötmistingimuste, kehvade karjamaade, ja põllupõhu ning väheväärtusliku heinaga. Inten
siivseks lihalamba pidamiseks — arenenud
söötmisoludes — on seni turunduslikud eel
dused puudunud.
Kodulinde on Kagu-Eestis keskmiselt.

sed puuduvad. Seakasvatuse arendamisel
mängivad osa ka sel alal omandatud oskused
emiseid ja põrsaid kasvatada. Ainult ilma
tuim kui ka kodumaal vastavas suunas muu
tuvate turunõuete kohaselt tuleb seapidamise
suuna muuta, minnes üle pekisealt peekonile.
Emiste arvu tõusuga Põhja-Eestis langeb
ära edaspidi ka sealne põrsaste turg. Nõuandetöö ülesandena esineb siin propaganda
seakasvatuse suuna muutmiseks ja vastavate
teadmiste levitamine peekonsigade söötmise
ja pidamise alal, kui ka sigade tüübi paran
damine.
Lahendamata küsimuseks esialgu, mille
peale raske vastust anda — on linakasvatuse
saatus lähemas tulevikus. Juba käesoleva
kirjutuse sissejuhatuses märkisime neid põh
jusi, mis lina L.-Eestile tähtsaks kultuuriks
muudab (soodsad looduslikud — maapõhja
ja kliima tingimused, tööintensiivsus, linaharimise oskus jne.). Neil põhjustel on KaguEesti tulundusraiooni huvides, et lina püsima
jääks. Kuid lõpuotsuse annab siin ilmaturg.
Vist näib aga, et linakasvatus ka tulevikus
tagasiminekule on pühendatud puuvilla- ja
kunstsiidi tööstuse võistluse tõttu. Linakasvatusega seotud on aga suurel mõõdul piima
karjapidamine oma intensiivsuselt ja ilmelt.
Kui jääb püsima linakasvatus ja seakasvaÜldised raiooni arenemise sih t- tus senises ulatuses, siis vähemalt teravilja
jooned ja agronoomilise nõuande kasvatuse alavaldkondes pole loota piimapäevaküsimused.
karjapidamise arengut võrrendis teiste raiooNagu raiooni tootmisalade kirjeldusest nega. See jääb püsima mõõdukas ulatuses,
näha, on Kagu-Eesti põllupidamine kannud kuna ta saaks rajanema suurel määral tera
segamajapidamise ilmet, kus mitmesugused vilja kõrvalsaadustele — põhule ja põllutoodangualad võrdlemisi tasakaalus, ilma niiduheinale. Lina, võttes palju tööjõudu, ei
luba juurvilja väljade ja kartuli pindala
ühegi erilise ülekaaluta.
suurendamist. Intensiivne piimakarjapida
Tartumaal omab tera vii j aik a svatus tule mine eeldab aga ka intensiivset piimakarjavikuski tähtsa osa. Selleks on hääd eeldused pidamisele kohandatud loomasööda pindalade
nii laialdase põllupindala kui ka soodsa tera- korraldamist.
viljakasvataja mullastiku poolest olemas.
Järelikult omab siin ka teraviljakasvatus ag-‘ , Iseasi on lina väljalangemise puhul. Sel
ronoomilise nõuande-töö programmis tähtsa puhul jätkub nii võimalusi, kui ka ollakse
koha. Päevaküsimustena esinevad samad kü- sunnitud piimakarjale suuremat tähelepanu
simused, mida märkisime Rakvere-Peetri kar-,^ pühendama, et linakasvatusega väljalangeja-teravilja raioonis: teraviljakvaliteedi tõstr\j,nud tühikuid täita.
mine, kallimate leiva vii jaliikide ning õlle-.
Piimakarjasööda pindalade korraldamisel
odra kasvatamine, lõpuks teravilja turunda-g|Kväärib esijoones tähelepanu, nagu mujalgi
mise küsimused.
fft. karjakoplite rajamine suvise sööda allikana.
Ka seakasvatuse alal on otstarbekohane J s Suure põllupinna puhul tulevad metsikutel
endist ulatust alal hoida. Seakasvatuse eel-fjlrohumaadel rajatud karjakoplite kõrval ka
duseks on siin kooritud piim, nagu i galp ooh|j£ karjakoplid põllul. Talvise söödahulga suumujal Eestis, osalt rohke söödavilja liulk.| Arendamine saab sündida kõige pealt põlluVõrumaa liivakamatel maadel aitavad seadj d heina kultuuri tõstmisega, sest praegused
realiseerida kartuleid, mille kasvatamiseks^ Ipõlluheinasaagid on väga väiksed. Esijoones
looduslikud tingimused sündsad, kuid viina-] iltuleb küsimusse põlluheina väetamine. Raspõletamise tagasiminekuga ja turundamiseS fjkematel maadel tuleb selle lisaks mõõdukas
tingimuste tõttu teised realiseerimisvõimalu-" tjuurvilja kasvatus, kergematel kartlulikasva-

tüse restaureerimine endises ulatuses — nüüd
aga piimakarja söödana.
Teistest aladest väärib mainimist KaguEestis põlluheinaseemne kasvatus. Veerlikul
maal näivad eeldused ristiku seemnekasva
tuseks hääd olevat (maamesilased).
Agronoom iii se nõuande töö pääüles andeid.
1. Teravilja kvaliteedi tõstmine. Kallimate
viljaliikide, nisu ja õlleodra kasvatamine.
Teravilja turundamisküsimusi.
2. Karjakoplite rajamine põllul ja metsikutel
rohumaadel.
3. Põlluheina väljade väetamine ja kohase
mate seemnesegude valik.

4. Juurviljakasvatuse propaganda, osalt kar
tulile endise ulatuse võitmine (kasutamine
loomasöödana).
5. Põlluheina seemnekasvatus.
6. Üleminek pekisealt peekonseale. Seatüübi
küsimusi. Peekonsigade söötmise õpetus.
7. KanaKasvatuse arendamine vähemates ta
lundites.
Uuringu ja lahtiseid küsimusi.
1. Linakasvatuse ulatus ja organisatsioon.
2. Põldude ja karjamaade lupjamise ning
kaaliväetuse küsimus.
3. Oludekohaseni karjakoplite rajamise teh
nika.

VII. PETSERI LINA-RAIOON.

Petseri linaraioon, võttes oma alla Petseri
maa, omab looduslikkude tingimuste poolest
palju ühist Kagu-Eestiga. Asudes lõunapool
sel Haanja suurkuplite ja Kagu-Eesti ürgorgude, tasandikkude ja lavakõrgendikkude
valdkonnas, kuulub ta taimkonnatüüpidelt
põhjapoolses osas Otepää-Yõru väikepõldude
ja -niitude ning salude segavaldkonda, lõunas
Irboska-Laura metsade-puisniitude ja põldude
valdkonda. Muldadest lõunapool Valga-Irboska raudteed raskemad L.-Eesti mullad. Põhja
pool kergemad, üleminnes Pihkva järve ääres
liivmuldadeks. Ilmastiku ja ühendusolud on
võrdsed Kagu-Eestile.
Mis Petserimaad Kagu-Eestist eraldab ja
ka selle põllumajandusele erineva ilme annab,
on tema rahva tihedus ja ühiskondlik struk
tuur. Petserimaa kuulub Eesti kõige tiheda
malt asustunud maa-alade hulka. Elanikkude
arv 100 ha põllumajanduslise maale ulatab
siin üle 45, kuna see näit. Võru- ja Virumaal
on 30—45, Viljandimaal 22—30, Lääne- ja Saa
remaal alla 22. Rahva suur arv on ühenduses
üheltpoolt suure sigivusega, teiseltpoolt senise
maakasutuse viisi — kogukondlise hingemaa
pidamisega. Viimane maamajandamise viis
tagas kohalikkudele elanikkudele kasutusmaad võrrendis töö jõuliste perekonnaliigetele.
See takistas kunstlikku elanikkude äravoolu.
Üleminnes Eesti iseseisvuse ajal üksikmajapidamisele said kõik hingemaa õiguslised isikud

omad kohad. Selle tulemuseks oli arvurikas
väikekohtade tekkimine, mille pindala jätkus
ainult perekonna omatarvete täitmiseks. Nii
oli 1925. a. üleskirjutuse andmetel Petserimaa
talunditest 68,1% alla 10 ha põllumajandusli
kult kasutatud maaga ja ainult 3,2% üle 30
ha. Mujal Eestis olid vastavad arvud: alla
10 ha p-m. maaga 14—37% ja üle 30 ha: 16—
32,7%. '
Väiksed kohad ja algelised maatulundusviisid (viimased tingitud jällegi suurelt osalt
senisest hingemaa süsteemist) on põhjuseks,
et Petserimaa talundid veel naturaalmajapidamise iseloomu on säilitanud, olles rakendatud
talundite elanikkude omatarvete rahuldami
seks. Selles mõttes on neil sarnadust Saare
maaga. Vahe seisab ainult selles, et Saartel
naturaalmajapidamise alalhoidmise põhjuseks
olid kehv maapind ja ebasoodsad ühendus
olud. Vähese rahalise sissetuleku allikana esi
nes seni enamikus Petseri talundites lina, osa
talundites ka aiasaadused: kurgid, sibulad
jne.
Taime- ja loomasaaduste toot
mise põhijooned.
Petserimaa põllumajanduse iseloom — ko
dumajanduse omatarvete rahuldaja olla —
avaldub osalt kogutoodangus, eriti aga taime
ja loomasaaduste tootmise üksikasjades. Pu
hastatud kogutoodangu intensiivsuselt põllu-

Tab- 19. Petseri lina-valdkonna kogutoodangu koostis.

Puhastatud kogutoodangu koosseis °/n°/0
Puhast, kogu
toodang kr.
Loomapidamine
Taimekasvatus
Põllum. Maa- Toi Kar
Vei Sead Lam Muud Kok
maa elani- du
Lina Muud Kok
ku
bad
tul
sed
ku
hektarile kule vili
Petseri lina v.

.

123

198

15,9

6,7

22,4

7,8

52,8

25,2

15,5

4,3

2,2

47,2

Tab 20. Petseri lina-valdkonna maakasutamine.

lOha põl
Põllumaast °/0°/o
Põldu lule ha
TaliSega
heina
°/o
Oder Kaer vili
Kartul Hein Lina Must
kesa
karjam. vili
Petseri lina v.

. 40—55

6—12

15—22 10—12

majandusliku maa ha-rile (123 kr.) võrduvad
Petserimaa talundid Kagu-Eesti talunditele,
tänu suurele põllupinnale (40—45%). Maaelanikule on sellevastu kogutoodang ligi poole
vähem (198 kr.).
Põllust läheb võrreldes Kagu-Eestiga hulga
enam (15—22%) talivilja alla. Tiheda elanik
konna tõttu ei ulata selle peale vaatamata
toitlusteravilja hulk 1925—28. aasta andmetel
isegi 150 kg ühe talundi elaniku kohta. Tali
vilja kõrval külvatakse rohkesti otre, 10—12%
põllupinnast. Kaera on vähe — alla 7% põl
lust; selleks ei jätku maad. Samuti puudub
segavili. Kartuleid on 4,7—8,6 põllupinnast,

—7

-1,5

4,7—8,6

8—18

7—

23-

Muu
kesa
0,7—3,6

mis kulub peamiselt inimtoiduks, osalt siga
dele. Lina on üle 7% — maksimaalne põllu
% võrreldes teiste maadega. Petseri lina on
tuntud ka oma väärtuselt kui üks parimatest
mitte ainult Eestis, vaid ka üldse Ida-Euroopas. Tähelpanu väärib veel suur mustkesa
pindala (üle 23% põllupinnast), tingitud suu
rest talivilja põllust ja algelisest maakasutu
sest, osalt on see tingitud ka hingemaa süs
teemist (kesa — ühiskarjamaana).
Ka loomapidamine on seni rakendatud ol
nud talundite naturaalmajapidamise tarvete
rahuldamiseks.

Tab 21. Petseri lina-valdkonna loomapidamise iseloom.

Loomüksusi Veis
100 ha põllu- te
°/0
maj. maale

100
veisest
lehmi

100 Ho 100
100
seast Lam loomSigade leh 100alla
hob.
male 6 kuud ba °/o üks. buste alla 3
°/o
sigu
linde °l0 aasta

Petseri lina v. .
35-40
58—60 75— 4-6—7,5 —45
—30 5—7— 65—95 27—31 —7
Loomade arvust — 35—40 lü 100 hektarile saviljana võib siin küsimusse tulla, arvesta
— on veiseid 58—60%, 100 veisest üle 75% leh des tööjõu rohkuse ja pikema suvega, nii ris
mad. 1925. a. läks aga piima üldtoodangust tikhein, kui ka varane kartul ehk hernes
piimatalitusse läbitöötamisele vähem kui 5%. (näit. Maidopper). Kõige keerulisem on raha
Hiljem on see %, eriti piimatalitiste ümbru liste sissetulekute hankimine. Lina, senine
ses, tunduvalt kasvanud. Sigu oli seni vähe Petserimaa pää rahaallikas, oleks omalt iseloo
— ainult omatarveteks. 1929. a. andmetel tuli mult ideaalne taim selles mõttes (suur töö100 lehma kohta alla 45 siga, erandita pekisea nõudlus, kõrge kvaliteet, harimisoskus jne.).
tüüpi: 100 seast oli alla 6 kuu vanuseid alla Kui kusagil lina püsima jääb, siis peaks see
30. Lambaid on võrdlemisi rohkesti (eksten esijoones siia jääma. Arendamist nõuab lina
siivse piimakarjapidamise kaasnähe) — 5—7% suhtes lina kui ka eriti linaseemne müügikor
loomüksustest. Petserimaa hobustest oli kõ raldus.
net varem. Siin tarvitatakse vanu hobuseid,
Osa Petserimaal on juba praegu arenenud
ülesostetud laatadel. Hobuste järelkasvatust aiavilja kasvatus, pääasjalikult kurkide ja si
keelab maa vähesus. Kanu on vähe: 100 lü — bulate tootmine. Seda ala võib täiendada kul
65—95 lindu.
tuuridega, mis rohkesti tööjõudu nõuavad
(maasikad?)- Agronoomilise nõuandetöö esi
Põllumajanduse arenemise silit- meseks ja tähtsamaks ülesandeks aiakultuu
jooni ja agronoomilise nõuanderide alal on nende saaduste pakkimise ja tutöö päevaküsimusi.
rundamise korraldus. Küsimusse võiks tulla
Väikeste talundite tõttu jääb püsima Pet ka puuvilja kasvatus, peale õunte ka ploomide
serimaal ka tulevikus esimeseks ülesandeks ja kirside kasvatus, sest Saaremaa kõrval on
võimalikult täielik omatarvete rahuldamine. Petserimaa teine koht, kus need viljapuud
Rahaliste sissetulekute suurendamise mõttes paremini ületalvetuvad.
Kanakasvatuse arengule teeb takistusi suu
on esmajärguliseks küsimuseks talundite kasutuspinna suurendamine. Talundite krunti remas ulatuses teravilja nappus. Küll võib
mise järel avaneb võimalus senistele põldudele aga ka piimakarja ja sigadepidamist süven
lisaks osalt uusi maid üles harida. Teiseks dada, eriti kui mustkesa arvel juurvilja kul
saab mustkesa asetada viljeldud kesaga. Ke- tuure arendada (kartuli ja loomasööda juuri

kad), mis vähesel maa-alal suuri söödahulkasid saada võimaldab.
Ülesandeid.
1. Põllupinna laiendamine uute maade
ülesharimise teel ja põllukultuuri intensiiv
seks muutmine väikemajapidamistes.
2. Mustkesa asendamine ristiku- ja kartulikesaga.
3. Lina ja linaseemne realiseerimise kor
raldus, kõigeparema dolgunets-seemne levita
mine üle maa.
4. Kurgi, sibulate j. t. aiasaaduste turundamine ning selle kohaselt kasvatuse ratsio
naliseerimine.
5. Piimakarja pidamise ja peekonsea pida
mise arendamine (sööda alus juurvili).
Lõppsõna.
Majanduslik depressioon ja pinev võistlus
ilmaturul sunnib kõiki riike oma rahvama
jandust plaanikindlalt korraldama. Tööstuses
on töö ratsionaliseerimine tänu tööstuse iseäraldustele (juhtimine ühest tsentraalist üksi
kute eriteadlaste poolt, kõigi tehniliste uuen
duste kiire tarvitusele võtmine) ja trustide

ning kartellide tekkimisele (tootmise kohanda
mine tarvitamisele) suuri edusamme teinud.
Põllumajanduses sammub veel iga talunik
enamikus oma iserada. Siin on tehtud suure
joonelisi katseid põllumajandusliku tootmise
korraldamise alal ainult Venemaal n. nim.
plaanimajapidamise maksmapanemise kujul.
Kuid Venemaal on majanduslik elu tugevasti
mõjutatud poliitilisest doktriinist, mispärast
säärase plaanimajapidamise tulemused küsi
tavad on.
Maatulunduslikkude raioonide fikseerimi
ne ja taluma j andusnõuandetöö programmi
koostamine nimetatud aladel tähendab ka
üht sammu sarnases põllumajanduse tootmise
plaanikindlas suundamises, kuid sellejuuies ka kõigi looduslikkude, majandus
likkude ja teiste teguritega arvestamist,
ning sellega põllumajandusliku eluga orgaa
niliselt seotud ja õigustatud põllumajanduse
arendamise süsteemi loomist. Sellasest süs
teemist võib ka kasu loota, nagu seda näita
vad kogemused Ühendriikidest, kus ligikaudu
samat meetodit, kuigi teisel kujul, on kasuta
tud. See süsteem vajab aga veel täiendavat
ja üksikasjalisemat väljatöötamist.

TALUSAADUSTE TURUNDAMISE ÜLESANDEID.
G. VOITKA.
Jaoskondlik agronoomiline nõuanne peab
arvestama mitte üksi kohalikkude tootmisitingimustega vaid ka üldiste ja kohaliste turundamisvõimalustega. T. N. Büroo ajal on püü
tud ka just turundamisküsimustele nõuetavat
tähelepanu pöörata, püüdes äratada selle
vastu huvi ja õiget arusaamist nii ühistege
vuse alal kui ka tootjate peres. Ehkki nende
küsimuste tegelikule lahendamisele on alles
hiljuti asutud, siiski on need mõtted juba igal
pool liikvel ja mõned algatused ka teoksil
või teostatud. Siin on vaja energilist töö jät
kamist võetud suunas käsikäes agronoomi
lise nõuandega ja turundusliku ühistegevuse
arendamisega. Järgnevad leheküljed on pü
hendatud T. N. Büroo ajal liikuma pandud
mõtete ja algatuste fikseerimisele.
#

*

#

Talusaaduste kõrged hinnad maailmasõja
ajal tõstsid tunduvalt talusaaduste toodangut
peamiselt ookeanitagustes maades. Maailma
sõja lõppedes püsisid kõrged saaduste hinnad
veel edasi ning, koos ookeanitaguste maade
edusammudega, suutsid sõja raskustest ülesaanud Euroopa riigid kiirelt tõsta oma põl
lumajandusliku toodangu eelsõjaaegsele tase
mele ehk isegi ületada selle.
Kuna rahvaarvu juurekasv ja sellega koos
talusaaduste tarvitamine ei ole tõusnud sa
mal määral, siis ületab saaduste pakkumine
rahvusvahelistel turgudel tuntuvalt normaalse
nõudmise saaduste järele (1. „Agronoomia“
1930. Nr. 10, Ihk 397—404. G. Yoitka, Põlluma
janduse kriisist). See viis talusaaduste hin
dade langusele, mis suhteliselt ületab tunta
valt saaduste toodangu tõusu.
Suurenev pakkumine on sundinud talusaadusi eksporteerivaid maid kindlustama
oma saadustele turgusid paremate saaduste
turundamismeetodite tarvitamise näol (1.
„Ühistegevusleht“ nr. 4, 1931. a. lehk. 77—81).
Talusaadusi importeerivad maad on hindade
languse tõttu püüdnud võtta tarvitusele oma
maa tootjaskonna kaitseks igasugu sissevedu
kitsendavaid abinõusid, mis veelgi piiravad

suureneva pakkumise tõttu kitsaks jäänud
saaduste mahutamisvõimalusi turgudel.
Selletõttu on talusaaduste turundamisküsimused akuutsemaid päevaküsimusi kõigis
põllumajanduslikes riikes.
Millest on tingitud talusaaduste uute turun
damismeetodite tarvitamine.

Kui vaadelda talusaadustega kauplemist
suurtel turgudel, siis võib konstateerida, et
seal liigub vaid ühtlane, suurmüügivõimeline
kaup. See ühtlane kaup tõrjub turult eemale
sagedasti kvaliteedilt parema ja odavama,
kuid ebaühtlase kauba.
See on tingitud sellest, et paremate veoabinõude ja külmetussisseseadete tarvitusele võt
mine ning suurte tarvitamiskeskkohtade (suu
red linnad, tööstusraioonid) kiire areng on
välja kutsunud nõudmise suurema kontsent
ratsiooni.
Tähtsamad ostjad turgudel on suurkaup
mehed, tarvitajate ühingute keskkorraldused,
suured kaubamajad, milledel sadandeid osa
kondi, suured hotellid ja hotelliomanikkude
liidud, suurte haigemajade ülalpidajad jne.
Sellel ostjaskonnal on võimata varustada oma
tarvitajaskonda ebaühtlase kaubaga. Eba
ühtlane kaup suurendab riski, pea võimata on
seda kauemat aega hoida hoiuruumes, ostuja müügihinna määramine sünnitab suuri
raskusi jne.
Teisest küljest suurendab toodangu ühtlus
tamise tarvidust asjaolu, et üksikud tootjad
kaotavad järjest kaugemate turgude varusta
mise tõttu otsekohese ühenduse tarvitajaga.
Tootmine levineb üksikute saaduste tootmi
seks kohastesse tootmispiirkondadesse, kus
arenevad tüpiseerunud, ühtlase saaduse toot
miseks kohandatud majapidamised. Siin ra
jatakse majapidamisi sihiga varustada teata
vaid kindlaid turge ja toota seal nõuetavat
kaupa.
Selle arengu on kiiremini teinud läbi Põhja-Ameerika Ühendriigid, kus sõda vähem
desorganiseeris majanduselu ning tööstusliste keskkohtade ning linnade areng sündis kii-

res tempos. Seetõttu on ka arusaadav, et seal satsioonide kaudu. Kaupmees, olles vahetali
eeskätt võeti tarvitusele ühtlus nii saaduste taja, ei suuda tema poolt maksetavate hinda
tootmises, kui kaubanduses. See on tuntud dega küllalt mõjutada tootjaskonda turunõuestandartsaaduste s. o. hääduse järele astme- tele vastava ühtlase kauba tootmiseks. Pige
tesse liigitatud saaduse majandamise nime all. mini teenib veel kaupmees selle pealt, et ostes
Peale mainitud muudatuste avaldavad mõ kokku sorteerimata saadust, sorteerib selle ja
ju talusaaduste tootmisele ja turundamisele müüb kõrgema hinnaga edasi.
Talusaaduste turundamise ümberkorralda
ka teised tegurid.
Esimesena võiks mainida tarvitajate mait misel on kõigis maades suurt osa mänginud
se nihkumist. Tähelepanekud näitavad, et tootjate omaabi-organisatsioonid, mis oma
tärklisrikaste toitude tarvitamine ühe isiku liikmete hulgas on viinud läbi tootmise üht
kohta näitab järjekindlat langust, kuna selle lustamise.
Nendes organisatsioonides iga tootja ei ole
vastu kergemini seeduvate loomasaaduste, aiaja puuvilja tarvitamine tõuseb. Seda seleta enam vaba oma toodangu sihi ja saaduse ise
takse sellega, et ühiskonnas järjest rohkem loomu määramisel. Ka riigid oma seadusand
tõuseb tarvidus vaimlise ja istumist nõudva lusega (U. S. A., Saksa, Inglise) on püüdnud
töö järele, mis suurendab nõudmist kergemini soodustada seda liitumist ja isegi piirata era
kaupmeeste tegevust saaduste kokkuvõtmisel.
seeduvateile toitainetele.
Talusaaduste müügiühinguis tarvitusele
Samas sihis on mõjunud ka uuringud ini
võetud
põhimõtetest võiks eriti mainida järg
mese tervishoiu alal, vitamiinide teooria jne.
misi:
Viimasena mainitud sihis tehtud propaganda
on eriti tõstnud nõudmist kõrgema kvalitee v 1. Liikme poolt antud müügi ko
ll*. li ustus saaduse müügiks ainult
diga kauba järele.
Edasi avaldab suurt mõju tarvitamisele j| ÜM^ gaab edukalt töötada> kui tema kau_
järjest levinev naiste tegevus mitmesugustel^
du saadetakse turule teatud kindel hulk saa
kutsealadel.
Naiste arv, kes ei saa ennast pühendada dusi. Siis teab ühingu juhatus juba varakult
kodusele majapidamisele, tõuseb järjekind otsida saadusele ostjaid, sõlmida lepinguid ja
lalt. Seetõttu suureneb nõudmine sarnaste võtta ette tarvilisi samme saaduse müügi va
saaduste järele, mis nõuavad perenaiselt vä hetalitusel. Samuti saab ta õieti, vastavalt
hem tööd toitude valmistamisel, nagu konser läbikäigu suurusele, arvestada ärikulusid. Mi
da rohkem saadusi läheb müügile ühingu
vid, munad, aiavili, peekon jne.
kaudu, seda parem on seda sortida, seda üht
Edasi ehitatakse suurtes linnades korte lasem tuleb kaup ja seda vähem on vahetalireid piiratud ruumidega, kus sünnitab raskusi tuskulu saaduse üksuse kohta.
toitainete muretsemine tagavaraks. Ikka roh
Ühing saab müügikoliustuse juures otstar
kem eelistatakse seal osta tagavarasid vaid bekohasemalt võtta ette investeerimisi ja neid
mõneks päevaks. Saaduse hoidmise ülesanne kustutada õigel ajal. Puudub ebaterve võist
läheb üle kaupmehele, eriti suurkaupmehele, lus ühingute eneste vahel. Erakaupmees ei
kes kasutab hoiuruume. Sinna on võimalik saa tulla võistlema ühinguga sel teel, et mak
paigutada aga ainult ühtlast saadust.
sab ajutiselt või üksikul juhul saaduse eest
Vähem tagavarasid soetama tarvitajate pe kõrgemat hinda.
rekondades sunnib ka rahapuudus, mis eriti
Müügikohustus on liikme ja ühingu vahel
terav raske majandusliku aja tõttu.
sõlmitud sagedasti pikema aja peale, kuni 10
Nende teguritega tuleb paratamatult arves aastani ning sagedasti ettenähtud põllumehe
tada nii talusaaduste turundamisel, kui ka poolt müüdava saaduse kvantumi miinimum,
tootmisel.
loomade arv, müügiks kasvatatava vilja hek
tarite arv jne.
Milles seisavad tarvitusele võetud uued
2. Saaduse
liigitus;
headuse
talusaaduste turundamisviisid?
järgi.
Talusaaduste turundamine algab juba toot
Loodus annab väga ebaühtlasi saadusi. Ku
misega. Seni kui talupidaja müüs omi saa na paremaid hindu on võimalik saada ainult
dusi otsekohe tarvitajale, võis tema kohandada suurema hulga ühtlase kvaliteediga saadu
oma tootmist ka tarvitaja nõuetele. Vaheta sest, siis tuleb ühingul läbi viia ebaühtlase
litaja tekkimine nende kahe poole vahel kat saaduse liigitamine headuse järgi. On soovi
kestab selle sideme.
tavat sealjuures tarvitatakse ühtlasi põhimõt
Üksik tootja on kaotanud ülevaate tarvi teid võimalikult suurema hulga tootjate juu
taja nõuetest. Neid nõudeid tuleb uurida ja res. Selleks on tarvis töötada välja ühtlased
tootjaile edasi anda tootmise ja müügiorgani normid saaduse liigitamiseks headuse järgi

(standardid). Sarnaselt ühtlaselt liigitatud ja
ühtlaselt valmistatud kaupa kontrollitakse rii
gi või ühistegeliste asutuste eneste poolt. See
tõttu võib sarnast saadust osta ilma nägema
ta, ostu juures saab paremini silmaspidada
tarvitaja nõudeid, sarnast saadust on parem
hoida hoiuruumes, parem korraldada õiglast
turuinformatsiooni jne. Kõik see vähendab
vahetalituskulusid saadusega kaup
lemisel.
Seetõttu saab head müügiorgani
satsiooni üles ehitada ainult sarnaste saa
duste müümiseks, kus on ellu viidud lii
gitus headuse järgi. Viimast loetakse
paljudes maades ühistegelise müügikorral
duse tekkimise eelduseks, ning on mõnedes
riikides teostatud seadusandlikus korras kõi
kide talusaaduste juures.
3. Maksmine saaduse headuse
järgi.
Kergesti rikkiminevate talusaaduste juures
on rikkimineku hädaoht suur. Paremat äri
saab teha ainult hea saadusega. Parema ja
halvema saaduse hinnavahe on alati suur.
Tootja ja ühingu huvides on, et toodetakse
vaid häid saadusi. Et seda sihti kiiremini kät
te saada, on ühingud igal pool viinud ellu hin
na maksmise ühingu poolt müüdud saaduste
eest headuse järgi.
Hinnavahe paremale ja halvemale saadu
sele määratakse raha väljamaksmisel sarna
selt, et kõrgem hind parema saaduse eest ei
tasu ainult parema saaduse tootmisega seotud
lisakulusid, vaid annab hoolsamale tootjale
ergutuseks lisahinna (preemia).
4. Saaduse eest õiglase hinna väl
jamaksmine.
Ühing, olles vahetalitaja tarvitaja ja tootja
vahel, saab tema kaudu müügile saadetud
saaduse eest väga mitmesuguseid hindu. Hin
nad kõiguvad sagedasti väga lühikese aja kes
tel, isegi ühe päeva jooksul; ka mitmesugus
tel turgudel saadakse lahkuminevaid hindu.
Missugune hind tuleks ühingul
maksta välja tootjale?
Kui iga tootja saaks kätte otse tema poolt
ühingu kaudu müügile toodud saaduse eest
juhusliku kõrgema või madalama hinna, siis
oleks sel tootjal kas teenimata kasu või kahju.
Sarnane hinnamaksmine sünnitaks ühingu
liikmete peres arusaamatusi ja võiks viia
ühingu lagunemisele.
Paremini töötavates ühingutes on seetõttu
tarvitusele võetud järgmine kord:
Peale kauba müümist saab tootja ühingult
kätte 70—90% saaduse eest loodetavast tasust.

Lõpulik arvete õiendus järgneb teatava aja
vahe järele. Need ajavahed on 1 päev, nädal,
2 nädalat, 1 kuu, müügihooaeg, aasta jne. na
gu see ühingu peakoosoleku poolt ette kind
laks määratud. Kergemini rikkiminevatele
saadustele on see ajavahe harilikult lühem,
paremini hoiduvatele (teravili) pikem.
Selle ajavahe möödudes arvestab ühing
välja tema poolt müüdud kauba eest saadud
keskmise hinna saaduse headuse
klassituse järgi. Ka headuse klassitusega seotud hinnakõikumine (%%-des) on
ühingu peakoosoleku poolt ette määratud
kindlaks. Ühing maksab sellega müügiajavahe lõpul välja hinnalisad.
Iga liige saab oma saaduse eest
ühingu poolt määratud ajavahel
saadud keskmise hinna vastavalt
ühingule müümiseks antud saadu
se headuse klassile.
Ühingu valietalituskulud arvatakse maha
ühingu kasuks enne väljamaksmist liikmetele.
Sarnane raha väljamaksmise viis on õiglane
ja ühtlane kõigile liikmetele.
5. Ühingute erinemine ja äritege
mise viis.
Kuna iga talusaadus nõuab tema majanda
misel ühingu poolt erinevaid ülesandeid, nagu
iga saaduse jaoks eri sortide ja tõugude kas
vatamist, erilisi söötmise, harimise ja väetuse,
sortimise ja pakkimise ning raha väljamaks
mise viiside tarvitamist jne., siis on talusaa
duste müügiühinguis alati püüd erineda ühe
või vähese arvu, omadusilt lähedaste saaduste
müümiseks.
Siis suudavad ühingu vastutavad tegelased
erineda ja paremini täita nende peale pandud
ülesandeid.
Sellele erinemispüüdele müügiühinguis on
piir, mille määrab ära hädavajaliste vahetalituskulude suurus. Need ei võiks langeda liig
väikese saaduste läbikäigu arvele.
Enamik ülalmainitud põhimõtetel töötavaid
ühinguid teevad äri mitte omal arvel, vaid
komisjoni alusel.
Sellega on ühing vaid tootjate volinik nen
de poolt valmistatud saaduste müümisel. See
vahekord on usaldusvahekord ja loomulikum
seetõttu, et ühing viib liikmete hulgas läbi ka
palju kasvatuslikku tööd.
6. Õiglane hinna informatsioon
ja saaduse hulkade jälgimine
turgudel.
Hinnad kergesti rikkiminevatele kaupadele
kõiguvad väga laiades piirides. Samuti kõigu
vad hinnad väga lühikeste ajavahede järgi.
Üksikud turud Kuhjatakse saadustega sage

dasti ajuti üle, mis surub ainult sellel turul
hinnad alla. Mõnede saaduste hinnad alluvad
perioodilistele kõikumistele, milledega tuleb
tootjaskonnal arvestada. Turunõuded muutu
vad. Uute konkurentide juuretulek raskendab
saaduse mahutamise võimalusi. Kõiki neid
küsimusi jälgida ja õieti hinnata ei suuda
üksik tootja ega ka üksik ühing. Nende küsi
muste jälgimise on välismail oma ülesandeks
võtnud kas saaduste müügiühingute keskkorraldused ehk tootjasironna kutseorganisatsi
oonid. Need organisatsioonid on loonud head
sidemed turgudega ning varustanud endid
hästi ettevalmistatud ja üksikute saaduste alal
erinenud personaaliga.
Õige hinna informatsioon on võimalik vaid
hääduse järele astmesse liigitatud saaduse
kohta. Seetõttu on nende organisatsioonide
ülesandeks ühtlasi töötada väilja ja viia ellu
kõikide müüdavate saaduste jaoks liigitus
hääduse astmete järele. Tähtsamatel turgudel
on neil organisatsioonidel oma alalised esin
dajad, kes jälgivad sääl saaduste liikumist.
Juhustel, kui turg kuhjatakse üksiku saadu
sega ajuti üle, astuvad esindajad üles ka
aktiivselt, pidades turule saadetud kauba kin
ni ehk juhtides osa teistele turgudele.
Selle aparaadi kaudu kogutud turuinformatsioon juhitakse ühingutele ja nende kaudu
tootjatele, kes võivad selle alusel oma tootmist
õieti kohandada turu nõuetele.
Talusaaduste müügikorraldus meil.
Suurema osa talusaaduste turundamine on
meil korraldamata. Saadusi toodetakse ja val
mistatakse ette ühtlustamata, turule toimeta
takse sorteerimata ehk nõrgalt sorteeritud
saadusi. Ühtlane saaduste pakkimine puudub.
Tingitud on see sellest, et suur osa meie
talupidajaist ei toodagi saadusi sihiga saata
neid turule, vaid müüakse ülejääke majapi
damise omatarvidusest. See nähe on iseloomu
lik naturaalmajapidamise vormile ehk ülemi
neku ajajärgule naturaalmajapidamiselt ra
hamajapidamisele. Ainult väheste saaduste
alal, kus kaup peab enne turule toimetamist
tegema läbi tööstusliku protsessi (või, peekon)
on meil välja kujunenud kindlad sihid saadu
se turundamisel ja saavutatud enam-vähem
rahuldavaid tulemusi. Kuigi ka siin on palju
puudusi — suured tööstuskulud, kallis vahe
talitus jne., siiski on saaduse turundamise si
hid selged ja tarvis on kõrvaldada üksikuid
esile kerkinud puudusi. Teiste saaduste turun
damise alal tulevad veel väljaarendada õiged
sihid ja tööviisid.
Talupidajate poolt müügile tooduid saadusi
tuleb igal ostjal isiklikult kontrollida, mis
teeb kokkuvõtmise kulukaks. Palju saadusi

rikutakse korraliku pakkimise puudumisel
enne turule jõudmist ära (kurgid, õunad, aia
viljad üldse), seetõttu on saaduse rikkimineku
hädaoht suur. Kohaste hoiuruumide puudumi
se tõttu paisatakse hooaegadel turule palju
nõrka saadust, mis surub hinnad ajutiselt
äärmiselt alla.
Kuna saaduse liigitus hääduse järele pole
võetud tarvitusele kaubanduslikus praktikas,
siis puudub talupidajad õige informatsioon
turuhindadest, liinnamaksinine saaduse hää
duse järele puudub, mistõttu talupidajad puu
dub huvi paremini saadusi müügiks ette val
mistada.
Niisuguse saaduste turundamisviisi juures
sigineb tootja ja tarvitaja vahele palju, sage
dasti juhuslikke vahetalitajaid. See teeb va
hetalituse kulukaks ning tulemusena saab ta
lupidaja meil kätte saaduse eest märksa väik
sema osa tarvitaja poolt makstud rahasum
mast, kui paljudes välismaist, isegi seal, kus
tootja asub tarvitajast märksa kaugemal, kui
meil.
Väheseid paremusi on meil kätte saadud
saaduse kvaliteedi kontrolliga üle piiri mine
kul. See puudutab loomulikult ainult väikest
osa talusaadustest, mis määratud ekspordiks.
Kuid ka eksporditavate saaduste turunda
misel sünnib palju ebamajanduslikke toimin
guid, mis teevad vahetalituse kalliks.
Sellest mõned näited.
Kartuli väljaveo juures ostavad eks
portöörid üles maal sortimata kartuli, mis
veetakse vagunites lahtiselt sadamalinnades
se, kus on eksportööridel nende jaoks üüritud
laoruumid. Siin kartul sorditakse. Selleks on
palgatud hooaegadel sadandeid töölisi. See töö
sünnib loomulikult kartuli eest välisturgudel
saadud raha arvel. Väljasorditud 20—40%
peent kartulit pole võimalik kasutada sortimiskohtadel ja see veetakse tagasi maale pii
rituse ja tärklisvabrikutesse. Peene kartuli
veokulud edasi ja tagasi ületavad sagedasti
kartuli hinna piirituse vabrikutes. Olles ve
danud kokku eksportsadamasse palju peent
kartulit, on eksportööride püüd võimalikult
peent kartulit ka välja vedada. Selle eest saa
dakse välisturgudel madalaid hindu. Kuna
eksportöör igal juhul oma vahetalituskulu
saaduse hinnast maha arvab, siis suudetakse
väljamaksta talupidajaile samuti madalaid
hindu.
Nõrga kvaliteediga kartulite väljavedu ei
tõsta ka nõudmist meie kartuli järele välis
turgudel ning puudub seetõttu võimalus seal
sisisetöötada.
Munade kokkuvõtmisel on eksportöörid
asutanud maale üle 300 vastuvõtupunkti, mil
le pidajad teenivad seal enesele ülalpidamise,

kuigi nad suudavad sel alal tööd leida vaid ei sorteerita, ehk tehakse seda nõrgalt, korra
mõne päeva nädala kestel. Peale selle on ra lik pakkimine puudub.
kendatud tööle liikuvaid kogujaid — korviSeetõttu tuleb saadus juba turule rikutult,
naisi ja isegi autosid. Viimased töötavad ena hoida sarnast kaupa pole võimalik kuigi
mikus osalise koormatusega. Punktipidajate kaua, lõikuse aja kestel ehk vähe hiljem on
huvides on eriti sügiseti hoida, hinnatõusule turg aiasaadustega üle kuhjatud, kuna vä
lootes, mune võimalikult kauem kohal ladu hese aja möödumisel on kaupa turul juba
des. Need laod on enamikus puudulikud, kus vähe. Siis tõusevad ka hinnad ja kaupmehed
munad võivad kergesti minna rikki.
on sunnitud välismailt aiasaadusi sisseveSarnane munade kogumise viis on loomu dama.
likult kallis ning alati püsib saaduse rikki
Aiasaaduste tarvitamine on meil võrreldes
mineku hädaoht.
Lääne-Euroopa maadega väike, kuid näitab
Kulukast kokkuostu viisist ei ole vaba ka kiiret tõusu. Parema müügikorralduse juures
meie võikaubandus (1. „Ühistegevusleht“ nr. 4 võiks aiasaaduste tootmine olla meie talupidajaile hääks sissetuleku allikaks.
1931. a. Ihk. 67—76).
Krediidi puudusel müüvad meie eksportöö
rid saaduse f. o. b. väljaveo sadamas ära vä Mida tuleks võtta ette talusaaduste pare
lisfirmadele, mistõttu puudub meil täiesti sis
maks turundamiseks.
setöötamise s. o. saaduste müügivõimalus ala
I. Üldiselt kõikide saaduste kohta.
listele ostjatele välisturgudel.
Kuna talusaaduste turundamine algab
Eriti vähe rahuldav on siseturu varustami tootmisega, siis on väga oluline, et saaks loo
se alal arenenud lihaloomade, liha ning aia dud eeldused ühtlase saaduse ettevalmistami
saaduste müügikorraldus.
seks tootjate ning samasuguste ühtlaste põhi
Loomaliha toodang ületab meil tuntuvalt mõtete kasutamiseks vahetalitajate ja kaup
omatarvituse. Lihaloomade müük on tugevalt meeste poolt.
sesoonilise ilmega. Suure pakkumise tõttu on
Kõige olulisemaks sammuks selle teosta
lihahinnad madalad ja eriti surutakse alla sü misel oleks saaduste liigituse välja
gisesel müügihooajal. Kuna suurem osa liha töötamine hääduse astmete järgi. Sellega
toodangust on nõrga kvaliteediga, siis ei ole koos tuleks maksma panna ka ühtlased nõud
seni korda läinud mahutada liha suuremal mised saaduste pakkimise suhtes.
hulgal välisturgudele. Liigitus headuse järele
Need ühtlased normid oleks tootjaile juht
on loomade müügi juures elluviimata, mis nöörideks saaduse valmistamisel, sortide va
tõttu puudub ka õiglane informatsioon turu likul, väetamisel, harimisel, loomade söötmi
hindadest. Sarnase korra juures on talupidaja sel jne.
mängukanniks ülesostja käes. Teenimise või
Ühtlaselt toodetud, sorditud ja pakitud
malused vähe turuoludest informeeritud ta
saadust
saab iga ostja võtta kokku vähemate
lupidaja arvel on siin alati olemas, mistõttu
kuludega,
saab muretseda just tarvitajate
on siginenud tootja ja tarvitaja vahele mitu
soovidele
vastavat
kaupa, ainult ühtlast kau
astet vahetalitajaid. See teeb vahetalituse^
pa
saab
paigutada
hoiuruumidesse ja sellega
kalliks. Looma hääduse järele hindasid ei
kergendada
turu
koormatust hooaegadel,
makseta. Seetõttu talupidajal puudub huvi
saaduse
rikkimineku
hädaoht ja sellega koos
loomi paremini müügiks ettevalmistada. Sel
lega ei saagi loomaliha tootmine tõusta välis risk väheneb, ühtlase saadusega kauplemisel
väheneb vahetalitajate arv, tõuseb usaldus
turu nõuete tasapinnale.
ostja ja müüja vahel, sarnase saadusega
Mitte paremini pole korraldatud liha de- kauplemisel on kergem saada krediiti saadu
tailmüük linnades. Vahetalitajaid on ka siin se pantimise teel, detail müüja saab osta soomitmevõrra rohkem, kui see oleks hädasti vikohast, tarvitaja poolt nõuetaval kaupa, jne.
tarvilik.
Kokkuvõttes võib ütelda, et headuse järele
Kõige selle tulemusena on pinge tarvitaja
liigitatud
saaduse turundamisel vähenevad
poolt makstud ja tootja poolt saadud hinda
kulud kõikides vahetalitusastmetes.
de vahel ebaloomulikult suur.
Mainitud saaduste liigitus tuleks viia ellu
Mitte parem pole kord aiasaaduste
üksikute
saaduste järgi pikkamööda, järk
müügi juures. Turunõuetega arvestavad
meie aiaviljatootjad veel vähem, kui teiste järgult ja eestkätt saaduste jaoks, mida on
saaduste tootmisel. Toodetud saadus on ena korda läinud ehk on võimalik mahutada vä
mikus kvaliteedilt nõrk (ei pritsita õunapuid, listurgudele.
sorte palju ning nende hulgas palju nõrga jih Põhja Ameerika Ühendriikes on teostatud
väärtusega), enne müügile saatmist saadusi ■sarnase liigituse elluviimine kolmes järgus:

1.
Katsenormid, mil katsutakse järgi, kuikohe importmaadesse, et seal varustada ala
võrd väljatöötatud liigitus vastab tegeliku elu list kindlat tarvitajaskonda.
nõuetele.
Välismaade importöörid, ümberpöördult,
21. Vabatahtlikud normid, mil kontroll krediteerivad meie väljaveo ärisid ja neist
tunnistus on mõõduandev kaubanduses, nor ärarippuvaid ühinguid, mis veelgi piirab
me kasutatakse lepingutes, börsidel, külm meie saaduste väljaveo alal tegutsevate äride
hoonetes ehk antakse soodustusi veotariifide ja saadusi valmistavate ehk kokkuvõtvate
alandamise teel.
ühingute vabadust.
3. Sunduslikud normid, mil ei lubata ve
Ka siseriigis on tarvidus krediidi järele
dada raudteel ega sõlmida tehinguid liigita- talusaadustega kauplemisel suur. Sobivamaks
mata saadustega.
krediidi vormiks on talusaadustega kauple
Saaduste liigituse elluviimiseks hääduse misel välismaade kogemuste põhjal osutu
astme järele on eestkätt tarvis, et saaks välja nud krediit saaduse pantimise teel.
töötatud ja maksma pandud eriseadus
Laenusid antakse seal kas riikliku kontrol
toit ainetega kauplemise kohta rii li all olevatest hoiuruumidest väljaantud
gis.
hoiutähtede vastu ehk isegi talupidajale on
See seadus peaks andma vastavale ameti antud võimalus pantida tema kodus olevaid
asutusele õiguse erimäärustega maksma pan saadusi käemeeste vastutusel.
na liigitust üksikute saaduste kohta. Sama
Suure tähtsusega kõigile tootjatele oleks
des määrustes tuleks ette näha ka kontrolli
võimalused saaduste liigituse kasutamise õiglane turuinformatsioon hindadest, saadus
te hulkadest, turunõuetest. Headuse järel lii
kohta.'
gituse
puudumise tõttu on praegu informat
Koos headuse järele astmesse liigitatud
saaduste praktilise kasutamisega kaubandu sioon puudulik. Puudub samuti hindade õig
ses tuleks leida võimalusi kohaste hoiuruu lane noteerimine komisjonide poolt, kus ot
mide otstarbekohasemaks kasutamiseks suu sustajaks oleks ka tootjad pariteet alusel äri
remates tarvitamiskeskkohtades ning sada meestega.
Välismaadel töötavad turuinformatsiooni
malinnades. Hoiuruumid võimaldaks saaduste
asutused,
kas talupidajate kutse- ehk ühispakkumist turul jaotada pikema aja peale,
mis vähendaks hooajalist turgude ülekoor tegel. organisatsioonide juures, on suutnud
matust ning hoiaks ära kaubahindade suured tootjaskonna kasuks sel alal palju korda saa
kõikumised ja vähendaks kauba rikkimineku ta, juhtides õigel ajal talupidajate tähelepanu
muudatustele turgudel, teatades õiglasi hin
võimalusi.
Käesoleval ajal tuleb hinnata kahjusid du ja astudes üles turgudel aktiivselt, kui
meie põllumajandusele, mis tingitud saaduste juhuslik turu ülekulijamine saadustega võib
hindade suurest kõikumisest ja rikkimineku suruda hinnad alla.
Edasi kerkis üles küsimus, kuidas oleks
test väga suurteks. See võib ühe aasta jook
sul ületada kulud, mis seotud otstarbekohaste otstarbekohasem tegelikult asu
da talusaaduste müügikorraldu
hoiuruumide soetamisega.
Ühes saaduste hoidmise võimaluste soe se organiseerimisele. Kirjutaja et
tamisega tuleb selgitada eriti meie aiavilja tepanekud on ses küsimuses võetud kaalumi
liikide ja sortide- hoidmise tingimusi hoiuruu sele E. Ühistegelise Liidu juhatuse ja tarvi
tajate- ning majandusühingute äri juhtide
mides. See nõuab kestvate katsete korralda
mist. Sellega seotud ainelised kulud oleks ning juhatusliigete koosolekutel. Pikema kaa
tühised, võrreldes loodetavate majanduslik lumise järele on võetud vastu järgmised põ
himõttelised seisukohad:
kude tuludega.
1. Tuleb pidada soovitavaks talusaaduste
Välismail on korda läinud suuremat o.sa
aiasaadusist hoida hoiuruumes ilma rikkimi ühismüügi korraldamisel esialgu ära kasu
nekuta aasta läbi. Sellega avanevad võimalu tada olemasolevaid elujõulisi ühinguid, orga
sed varustada tarvitajaid värske aiaviljaga niseerides nende juure eriringid talusaadus
tega kauplemiseks.
ühtlaselt kogu aasta.
2. Eriühinguid võiks asutada vaid sääl,
Väga olulise tähtsusega oleks talusaadustega kauplemisel meil kaubandusliku kredii kus kohapeal puudub elujõuline ühing, mis
võiks selle ülesande võtta oma pääle.
di parem korraldus.
Meie eksportärid müüvad krediidi puudu ( 3. Eriringid ühingute juure tuleks asu
misel kokkuvõetud saadused enamikus ära tada iseseisva liikmeskonnaga isikutest, kes
juba kodumaa väljaveosadamates välismaade j on huvitatud talusaaduste müügist ning kanäridele. Meie äridel puuduvad ainelised või-Snavad vastutust selle kaubandusala korraldamaiused meie talusaaduste juhtimiseks otse-üamise eest. Võimaluse korral viia ellu ühingu

ja liikmete vahel müügikohustus saaduste
müügiks ainult ühingu kaudu. .
4. Ühismüüki tuleks korraldada massiartiklite alal, nende tootmiseks rohkem ede
nenud piirkondades.
5. Kõikides ühingutes tuleb kasutada üht
last saaduse liigitust hääduse järgi. Ühtlast
saaduse liigituse kasutamist tootjate poolt
tuleb kontrollida iga ringi ärijuhil. Ühtlustav
järelkontroll oleks ühine vastava üleriikliku
keskkorralduse poolt.
6. Saaduste müümisel on ühingule kõige
kohasem viis komisjoni alus.
7. Saaduse müük ühingu poolt sünniks
juhtumistel, kui ühistegeline keskkorraldus
vastava saadusega kauplemiseks puudub,
kõrgema hinna maksvale ühingule ehk kaup
mehele.
8. Vahetalituskulude vähendamiseks tu
leb talusaaduste müügiühinguil müüa omi
saadusi võimalikult otsekohe linna tarvitajate
ühinguile.
9. Ringi juhtimine ühingus tuleks panna
pidevalt ühele alalisele isikule, kellele teha
ülesandeks üksikasjalikult tutvuneda turundatava kauba omadustega.

hinnatakse headuse astme järele asjatundja
poolt. Peale looma müümist teatab müüja tu
ru korraldajale looma eest saadud eluskaalu
hinna. Nii saadud andmete põhjal noteeri
takse müüdavate loomade õiglane hind elus
kaalu ning headuse astme järele. Need hin
nad tehakse teatavaks ajalehtede, raadio jne.
kaudu kogu tootja skonnale. Sellega kaob
ülesostjail ka maal võimalus pakkuda müü
davate loomade eest madalat hinda.
Kirjeldatud müügikorralduse puhul saab
tootja paremini müügiks ettevalmistatud loo
ma eest kõrgema hinna, mis tõstab huvi pa
remini loomi müügiks ette valmistada. Neil
turgudel levib, nagu näitavad praktilised ko
gemused, komisjoni äri, kas ühistegeliste et
tevõtete ehk maaklerite kaudu, sest talupida
jal on rohkem julgust oma looma ära anda
käest müügiks komisjoni alusel siis, kui te
ma erapooletust allikast saab teada õiglase
turuhinna.
Kirjeldatud kava (pikemalt G. Yoitka broschüür — Tapaloomade müük vajab korral
dust, 1931 a.) võeti aluseks Revisjoniliidus
1931 a. algul peetud erinõupidamisel, kus va
liti erikomisjon üksikasjade väljatöötami
seks. Komisjon töötas välja alaliste loomaII. Ettepanekuid ja kavatsusi üksikute saa turgude kohta käiva seaduse kavandi, mille
duste turundamise kohta.
esitas põllutööministeeriumile. Seaduse kava
1. Lihaloomade turg.
tuli arutusele Riigikogus veel sama aasta lõ
Lihaloomadega kauplemisel on meil püsi pul. Komisjon kaalus ühtlasi loomaturu pi
ma jäänud ennemaailmasõjaaegne kord, mil damise koha ja ruumide küsimusi. Leiti soo
mõisad sügiseti ostsid kokku kõhnu loomi vitava olevat vastav hall ehitada hädaabitöö
nuumamise otstarbel piiritusevabrikuist saa de krediitide abil Tallinna linnatapamaja kõr
dava praagaga. Sellekohaselt on korraldatud val asuval riigile kuuluval krundil.
Samal ajal töötas E. Ühistegeline Liit välja
üle kogu maa laadad, millede pidamise ajad
langevad väga lühikese ajavahe peale. Suu E. Loomamüügi ühingu põhikirja ning saa
re loomade pakkumise tõttu on tootja ja suur- tis selle registreerimisele. Ühingu ülesanne
kaupmehe vahele siginenud mitu vahetalitus- oleks loomade ühismüük alalisel turul ning
astet juhuslistest ülesostjatest, mis teeb va võimaluse korral ka välismaile.
hetalituse kalliks. Paremate loomade eest
2. Munaturg.
makstakse ainult juhuslikult kõrgemat hin
Kanamunade tähtsamaks tarvitajaks on
da, sest puudub õiglane hinna informatsioon,
mida headuse järele astmetesse liigitamata meil välisturg, sest ligikaudu pool meie ka
namunade toodangust saadetakse välisturgu
saaduse jaoks ka võimata teostada.
Selle tagajärjel ei ole väljavaateidki, et dele. Munade kokkuvõtu korraldus peaks see
meie talupidajail võiks tekkida huvi loomi tõttu olema sarnane, mis võimaldaks varus
müügiks paremini ette valmistada, mille taga tada välisturge väärtusliku kaubaga. Munade
järjel võiks saada rohkem ekspordiks kõlbu kokkuvõtmise juures punktide kaudu püsib
likku Laupa, vähendada siseturu koormatust meil alati kauba rikkumise võimalus. Peale
ja sel teel tõsta üldist lihaloomade hinna ta selle läheb munade kokkuvõtmine selle korra
juures kalliks ning tootjaile suudetakse see
sapinda.
Palju otstarbekohasemalt näib paljudes tõttu maksta välja kõigest 50% Berliini suurvälismaist olevat korraldatud loomade müük müügi hinnast. Teistes maades (P.-A. Ühend
riigid) suudetakse munade eest maksta välja
alalistel loomaturgudel.
Neid turge korraldatakse peamiselt linna tootjaile 60% ümber tarvitaja poolt makstud
des, kus nõudmine liha järele suurem, iga rahasummast. See vahekord nõuab tungivalt
päev ehk teatavatel nädalapäevadel. Enne meie munade kokkuvõtu korralduse ümber
müüki neil turgudel loomad kaalutakse ning kujundamist.

kartulikasvatus ei ole võistlusvõimne, kuigi
meil on maa ja tööjõud 7—10 korda odava
mad, kui näiteks Hollandis. Välisturg nõuab
söögikartulina vähemalt 5,0 sm läbimõõduga
mugulaid ning seal makstakse selle eest kõr
gemaid hindu. Meilt väljaveetava alaväär
tusliku kartuli eest saadakse madalaid hindu
ja suudetakse .seetõttu ka vähe välja maksta
meie põllumehele. Kartulite kokkuvõtu kord
(peene kartuli vedu raudteel edasi-tagasi,
hoiuruumide puudumine raudteejaamades
jne.) on puudulik jne.
Küsimuse arutamine kandus ajakirjanduse
kaudu (v. „Uus Talu“ nr. 1 1931. a. Ihk. 14—15,
G. Voitka, Söögikartuli kaubandust tuleb aja
kohasemalt korraldada) talupidajate hulka.
Jõhvi ja Rakvere ümbruskonna kartulikasva
Need ringid ja pakkimispunktid võiks lajate poolt korraldatud koosolekutel vastu
müüa mune esialgu paremaid hindu pakku võetud otsustes nõuti kartuli veomäärustes
vatele eksportäridele seni, kui tekkib ringidel eksporteeritava kartuli läbimõõdu alammäära
tarvidus luua oma munade väljaveokorraldus. tõstmist 5,0 sm peale, eksporteeritava kartuli
Kui munakokkuvõtu ringidel läheks korda sortimist kohalistes jaamades, kartuli hin
maksma panna oma ümbruskonnas tootjate dade noteerimist headuse klassituse järele,
hulgas müügikohustust munade müügiks ai riiklikke toetusi sordikartuli levitamisel jne.
nult ühingute kaudu, siis võiks loota kindlasti,
Need nõuded andsid tõuke kartuli veomää
et uus korraldus suudab olla elujõuline ja ruste ümbertöötamiseks. Uute määruste jä
edukalt võistelda erakaupmeestega ( 1. Loo rele võib Eestist välja vedada kartuleid läbi
makasvataja nr. 2, 1931 a. Ihk. 46—47, G. Voit- mõõduga üle 4,5 sm ning Põllumajanduse
ka, Munade ühismüügi korraldamise võima osakonna direktori loal ka üle 4,0 sm läbi
mõõduga. . Sellega on väljaveetava kartuli
lustest).
Kirjeldatud kava kohaselt töötas E. Ühis läbimõõdu suhtes eksportööridele siiski tul
tegeline Liit välja ja kirjastas ühingute juure dud vastu.
asutatava munade kokkuvõtu ringide kodu
Kartulite hinna noteerimise komisjonid
korra ja iseseisvate munamüügi ühingute algasid oma tegevust vaatamata esialgsele
põhikirja. Üksikud Virumaa ühingud asusid eksportööride vastuseismisele alates sügisest
möödunud suvel selle kava kohaselt tööle, 1931. a. Üksikud eksportöörid juba omal al
ühingud saatsid kokkuvõetud munad ühiseks gatusel asusid möödunud hooajal ehitama
pakkimiseks Rakverre. Pakkimispunkt müüs tähtsamatesse raudteejaamadesse vastavaid
munad edasi kõrgema hinna pakkuvale eks- ruume, kus oleks võimalik kartuleid vastu
portärile. Munamüügi hooaja lõpul oli sama võtta ja sortida.
Kuid mainitud abinõud on veel puuduli
küsimus mitmel pool ühingutevahelistel nõu
pidamistel arutusel, kus otsustati järgneva kud, kui ei lähe korda levitada talupidajate
hooaja algul alata tegevust ka munade kok hulgas välisturu nõuetele vastavaid kartuli
kuvõtu alal eriringide kaudu ühingute juures.3 sorte. See töö nõuab aastaid aega. Meie eks
portöörid saavad kõrgemate hindade maks
3. Kartuliturg.
mise teel sordikartulite eest ainult kaudselt
Välisturg söögikartulile on meie kartuli- ja üksikul juhul kaasa mõjuda sordikartulite
kasvatajaile alalise tähtsusega, sest siseturg levinemisele, sest müüdavate sordikartulite
normaalsel saagiaastal ei suuda toodangut hulgad on väikesed ja neid on sagedasti või
ära kasutada. Välisturule peaks meil anda mata müüa edasi omaette partiidena.
olema sealsetele turunõuetele vastavat kaupa.
Ühtlaste sordikartulite levitamine jääks
See küsimus kerkis teraval kujul üles kartuli- kartulikasvatajate eneste ülesandeks. Riigi
kasvatuse ühingu koosolekul 1930. a. lõpul. toetus sordikartulite kasvatajaile sordi- ja
Kartulieksportöörid leidsid, et meie väljaveo- tarbekartulite hinnavahe näol oleks tervita
kartul, veomääruste järele läbi mõõdu alam tav.
Kartulikasvatajate organisatsioonidel
määraga 3,5 sm, on välisturgude jaoks kül kas põllumeeste seltside osakondadel ehk teis
lalt hea.
tel kohalistel ühingutel, tuleks hoolt kanda,
Organisatsioonide esindajate poolt väideti, et ühtlane välisturunõuetele vastav kartuliet olemasoleva väljaveo korra juures meie sort levineks ümbruskonnas sellisel määral,

Kuna munade kokkuvõtmine sünnib vaid
teatavatel hooaegadel, siis näib, et ei ole eri
list tarvidust väljaveo äride poolt loodud ala
liste kokkuvõtu punktide järele. Selle töö
võiks ära teha ka olemasolevad kollalised
ühingud ehk seltsid nende juures moodusta
tud eriringide kaudu. Sarnane kokkuvõtu
korraldus ei nõuaks ühinguilt sagedasti isegi
lisatööj õudusid. Pealegi on ühinguil laod ja
transpordi vahendid olemas ehk võiks kasu
tada viimaseid munade jaoks koos teiste
kaupade veog-a. Sarnased ringid üksikute
ühingute juures võiks teatavas piirkonnas
asutada ühise pakkimispunkti. Siia tuleks
kokku mune suuremal arvul. Seetõttu oleks
pakkimispunktides võimalik mune paremini
suuruse järele sortida.

et oleks võimalik müüa ühiselt suuremaid
partiisid ühtlast kaupa. Mainitud ühingud
ehk ringid ühingute ja seltside jüures võiks
ühiselt müügikartuleid sortida ja ühiselt
müüa kõrgemat hinda maksvale kaupmehele.
Kui tootmine sel teel juba küllalt ühtlustatud
ning müügiks ühtlane kaup olemas, siis võib
kerkida üles kartulikasvatajate oma ühise
müügikorralduse loomine.
4. Aiasaaduste turg.
Aiasaaduste turul annab korraldamatus
ennast vahest teravamini tunda, kui ühegi
teise saaduse juures. Siin on sortide ja lii
kide valik suurem, kui teiste talusaaduste
juures, mis seab üles suuremaid nõudeid müü
gikorraldusele ja selle teostamisele.
Saaduse rikkimineku hädaoht on aiasaa
duste juures väga suur ja nende saaduste
toodang on teravalt sesoonilise iseloomu
ga, tootjad on ülekaalus väikeettevõtjad ning
igaüks neist suudab saata turule ainult väi
kese hulga ühte liiki saadust — kõik see vee
retab ette suuri raskusi aiasaaduste otstarbe
kohasele turundamisele.
Tootmise ühtlustamine, saaduse liigituse
elluviimine astmetesse headuse järele, üht
laste pakkimisviiside levitamine jne. omavad
siin olulise tähtsuse.
Talumajandusnõuande Büroo poolt algatati
aiasaaduste liigituste väljatöötamist hea
duse astmete järgi ning ühtlaste pakkimis
viiside võimaluste selgitamist tihedas koos
kõlas Aiandus-Mesinduse Keskseltsi ning ük
sikute eriteadlastega 1931. a. algul. Selle koos
töö tulemusena töötati välja liigituse kava
headuse astmete järgi nende saaduste jaoks,
mis esinevad meie turgudel massikaubana.
Kuna saadused on väga mitmekesised, siis on
väga raske leida ühiseid seisukohti eritead
laste hulgas. Sama raske on leida meie olu
dele kohaseid odavaid ja otstarbekohased
pakkimise viise. Ka välismaa kogemused osu
tuvad sageli vähe vastuvõetavateks meie olu
des.
Seetõttu tuleks väljatöötatud liigituse ning
pakkimise tarvitamine võtta kasutamisele
esialgu katsena. Isegi saaduse paigutamise
viis pakkidesse nõuab uurimist, et leida ka
siin otstarbekohased ja praktilisi viise. Möö
dunud suvel tegi Ülikooli aed selles suunas
mõned esimesed katsed.
Edasi kerkiks üles küsimus, kuidas viia
ellu aiasaaduste juures ühtlast liigituse kasu
tamist headuse astmete järgi ja samuti üht
lasi pakkimise viise?

Seda küsimust on Büroo ettepanekul aru
tanud nii Aiandus-Mesinduse Keskseltsi tege
laste, kui ka teiste eriteadlaste poolt ning kaa
lumisele võetud järgmisi võimalusi:
1. Tuleks headuse järele liigitatud ja üht
laselt pakitud saaduste jaoks, mille teostamist
kontrollitud, alandada raudtee veotariife.
See oleks oluline üksikute piirkondade jaoks,
kus aiasaadusi kasvatatakse juba massiliselt.
Eriti oleks see tähtis Petseri ja Irboska raioonidele, kus rahaline sissetulek eriti linatoodangu tagasimineku tõttu on taludes väga
väike. Sarnane soodustus laiendaks ühtlasi
aiasaaduste tootmispiirkondi ning võimaldaks
luua kohapeal ühtlase tootmise läbiviimiseks
omaabi organisatsioone.
Turule saaks paisatud nendest piirkonda
des suuremal hulgal ühtlast rikkumata saa
dust, mis annaks võimaluse neid eksporteerida
ehk võtta hoiule hoiuruumidesse.
See hoiaks ära hooajalise turu ülekuhjamise saadusega ning ühes sellega ka suure
mad hinnakõikumised.
2. Võtta tarvitusele paljudes maades tar
vitatav viis — kvaliteedi märgi kasutamine.
See viis seisab selles, et teatav keskkorraldus
(Aiandus-Mesinduse Keskselts) registreerib
neid aednikke, kes on nõus kasutama välja
töötatud liigitust ja pakkimise viise ning
annab keskkorraldusele sellekohase kohustuse.
Selts annab neile tootjaile kasutada erilise
kvaliteedi märgi, mis tuleb kleepida igale
müüdava saaduse pakile. Nendel märkidel
oleks tähendatud tootjate järjekorra number,
mis võimaldaks saaduse liigituse ja pakki
mise kasutamise järelkontrolli. Mittekorralikkudel tootjad tuleks märgi kasutamise õi
gus võtta ära.
Keskkorraldus omalt poolt teeks reklaami
ja propagandat kvaliteedi märgi all müügile
tuleva saaduse tarvitamise kasuks.
Sarnane soodustamata eraalgatus on mõ
nes välismaist suutnud hääde tagajärgedega
läbi lüüa.
Selle kava järele ühineks suur hulk pare
maid tootjiaid väärtuslikuma ühtlase kauba
tootmiseks, mida oleks võimalik turundamise
seisukohalt kasutada palju paremini, kui eba
ühtlast ja rikutud kaupa.
Aiasaaduste parema müügikorralduse vas
tu on tunnud huvi ka hiljuti asutatud E. Väi
kemaapidajate Keskliit, kes kavatseb astuda
tegevusse oma liigete poolt toodetud saaduste
vahetalitusel ning kavatseb sealjuures ärakasutada Büroo ning Aiandus-Mesinduse Kesk
seltsi poolt väljatöötatud kavasid aiasaaduste
liigituse kohta astmetesse ja samuti pakki
mise viise.

6. Mee turg.
Mesi kuulub kahtlemata nende toitainete
hulka, mida kõige kergemini saab võltsida.
Võltsimine võib alata suhkru söötmisest me
silastele ja lõppeda igasugu aseaine juuresegamisega korralikult toodetud meele. Tarvi
tajal puudub seetõttu kindlustus, et ostetud
mesi on tõesti õige kärjemesi. See vähendab
tarvitamist ning hoiab mee hinnad madalal.
Büroo poolt juhiti tähelepanu selle asjaolule
ja toodi ette alused, mille järele teostada mee
kvaliteedi kontrolli (Agronoomia nr. 4, 1931. a.
G. Voitka, Mee kvaliteedi kontrolli teostamise
võimalusi). Aiand.-Mes. Keskseltsi poolt töötati
välja selle alusel nõuded võltsimata mee oma
duste kohta ja nende nõuete praktilist kasu
tamist möödunud suvel püüti teostada kvali

teedi märgi kasutamise kaudu paremate toot
jate juures. Jääb äraoodata, missuguseid
praktilisi tulemusi annab see viis mee juures
tegelikus elus.
#

#
*

Märgitud põhimõtete kasutamist tuleb
laiendada kõikide talusaaduste peale selle jä
rele, kuidas omatakse praktilisi kogemusi ük
sikute saaduste juures.
Selle teostamine ei ole ühe aasta ülesanne,
nõuab sihikindlat tööd keskkorralduste poolt
ning püsivust, sitkust ja plaanikindlust tootjailt.

LISAD.

MATERJALID JA JUHENDID JAOSKONNA AGRONOOMI TÖÖPROGRAMMI
KOOSTAMISEKS *).
I. Töö alus jaoskonnas — joskonna põlluni, arenemise suund (talundite kogu
ja turuto õdangu põhjal). Kohapäälsete põllu
majanduslikkude organisatsioonide omaga
kooskõlastatud jaoskonna agronoomi üldine
(pikemaajaline) töökava ja aasta programm.
II. Töö piirkond —jaoskond. Erikü
simustes kaasabi ka naaberjaoskondades (põl
luni. päevadel, näitustel, eriala küsimustes
jne.).
III. Ülesanded — talumajanduslik
nõuanne ja organiseerimistöö jaoskonnas;
jaoskonna põllumajanduslikkude organisat
sioonide korrastamine ning elustamine tead
likuks sihikindlaks tööks jaoskonna põllu
majanduse arendamiseks. Jaoskonna ühis
kondliku elu arendamine.
IV. Töö käik:
1. Selgitada jaoskonna põllumajandusliku
arenemise suunad talundite suurus- ja asendusrühmade järgi, aluseks võttes Büroo poolt
väljatöötatud raioneerimi.se kava, kohapeal
kogutud täiendavaid statistilisi andmeid, nõuandetööl taludes ja nõupidamistel põllumees
tega tehtud tähelepanekuid ja kogemusi (v.
Talundi korrastuse analüüs, B. Üldinformatsioon).
2. Koostada kooskõlas põllum. arenemise
suunaga pikemaajaline tööprogrammi jaos
konnas (konkreet ülesanded, mida teostada
kavatsetakse), läbi arutada maakondlikkudel
agronoomide koosolekutel, konsulteerides Bü
rooga, nõu pidades kohalistes organisatsioo
nides ja üksikute talunikkudega.
3. Igal aastal koostada üksikasjaline aasta
töökava (ülesanded) jaoskonnas, mille vaata
vad läbi maa-agronoomid koos teiste agronoo
midega ja mis sisaldaks:
a) neid löökküsimusi ja lööklauseid, mis
on kõige elulisemad jaoskonnas (miinimumis)
ja tuleks tõsta nõuandetöös esiplaanile — et
alati oleks mingi uudis või tõhus võte käsi
tamises.
b) Töö ulatus üksikutel aladel — palju
läbi viia aasta kestel üksikutel aladel, tööjär-

jekord (tööd kuude ja aastaaegade järgi).
Talude nimestik, kus kindlalt saab teostatud
teatud programmi ülesanded ja kust need
levivad edasi.
c) Seltside ja organisatsioonide osa töö
kava teostamises. Iga organisatsiooni ülesan
ded p. a) ja b) märgitud töös.
d) Erioragnisatsioonide ja väljaspoolasuvate eriteadlaste ja eri nõu and jäle kasutamise
võimalused, viisid ja ulatus aastaprogrammi
teostamisel.
Märkus; Selleks tulevad konkretiseerida väljavalitud, siin
lisaks toodud üksikute küsimuste programmide näited
(„Programmiküsimuste käsitamise kavad"), eriti nende
«teostamise" osa, kus püütakse kõik aasta tööd vas
tava küsimuse aialt loetleda ja tööajaga kooskõlastada.

4.
Hoolitseda, et koostatud programm
saaks omaks võetud, tarbekorral muudetud ja
täiendatud kujul, vastavate kohapäälsete põl
lumajanduslikkude organisatsioonide poolt,
nii et oleks agronoomil ja organisatsioonidel
ühine programm. Esijoones teha see orga
nisatsioonide juhatustes või juhtivate tege
laste juures, kes selle kava esitavad hääkskiitmiseks organisatsioonide peakoosolekud,
et viimased saaksid selle töökava omaks võtta
ja ka tarviliselt majanduslikult toetada (neil
koosolekutel vaja esineda tööprogrammi ja
tehtud töö tutvustamise ja selgitamisega).
V. Töö metoodika:
1. Kõigis agronoomilise töö võtetes nihu
tada sihikindlalt esiplaanile programmi küsi
mused.
2. Tarvitada nõuandetöös vähem sõnalist
õpetust, rohkem näitlikkust ja tegevust: töö
õpetus ja eestegemine, katsed, näitekoplid,
juurvilja- ja kartulikasvatuse võistlused, lüpsivõistlused, noorkarja näitused, erialalised
tegelikud kursused jne. Edumehed; toetus
punktide (talude). valik, mis ümbrust kaasa
tõmbaks.
3. Kogu nõuandetöös tugeda kõigile jaos
konnas töötavatele põllumajanduslikkudele
organisatsioonidele (põllumeeste seltsid, põl
lumajanduslikud ühingud, piimaühingud j. t.),

*) Koostanud põhijoontes Ameerika agronoomiliste programmide eeskujul 1931. a. algul Th. Pool, redigeerinud
ja täiendanud K. Liideman. Üksikutelt erialadelt «programmiküsimuste käsitamise kavad" täiendavalt koostanud K. Liideman
(taimekasvatuslikud alad), G. Voitka (turunduslikud) ja G. Abel (väiketalundite erialad). Jsk. agronoomidel paljundatult kasutada
olnud.

tegutsedes võimalikult nende kaudu
ja kasutades nende kaastööd ja omaalgatust.
Aidata koostada selles mõttes tööprogrammid
nendele organisatsioonidele.
4. Eriti tähelepanu pöörata noortele, ra
kendades neid põllumajanduslikule tööle
(noorte p.-m. klubid ja ühingud).
5. Põllumajanduslikkude organisatsioonide
asutamine neil aladel, kus need puuduvad ja
kavatsetava programmi teostamiseks vajali
kud on (kohalikud kartulikasvatajäte ühin
gud, seemnekasvatajate ühingud, välketa] undite ühingud j. t.).
6. Soovitusväärse kirjanduse levitamine
(müük, ajakirjade tellimiste vastuvõtmine).
7. Põllupidajate organiseerimine agronoomilise programmi kohaste kõnede kuulami
seks raadios.
8. Esinemine töötulemustega tähtsamate
ülesannete alal kohalistel ja maakondlikkudel
näitustel.
9. Kasvava noorsoo juhtimine p.-m. kutse
koolidesse, kutseharidusega uue talunikkude
generatsiooni kasvatamiseks.
Ülesanded nõuandetöö alalt.
Järgnevas toodud ülesanded nõuandetöö
■alalt jaoskonna agronoomidele on määratud
selleks, et hõlbustada jaoskonna agronoomil
tema tööprogrammi koostamist, andes näpu
näiteid selle programmi süstematiseerimiseks.
Kavasse on üles võetud rida tähtsamaid
küsimusi, mis meil kogu riigi ulatusel või
üksikutes osades praegusel ajal päevakorras
on. Lisaks võib seltsida teisi, jaoskonna ag

ronoomi ja organisatsioonide omal algatusel,
mille kohta tuleb siis ka koostada vastav teos
tamise kava. Kuna tootmistingimused kui ka
toodangu suun ja põllumajanduslik struk
tuur eri jaoskondades' on ka lahkuminevad,
siis on ka siin märgitud küsimused mitme
kesised ja nende arv suur.
Iga üksiku jaoskonna agronoomi töökava
koostamisel pole otstarbekohane valida väga
suurt arvu ülesandeid korraga teostamiseks.
Praktilisem on teha valikut ülesannetes, pii
rates neid mõningate vähestega, mis tuleks
nihutada esirinda (löökülesanded) ja millede
teostamiseks agronoomi tegevuse aktiiv
ses osas tuleb panna kogu rõhk. Neile võib
seltsida lisaks osa teisi, mis on seotud nende
tähtsamate küsimustega, või vajavad' ette
valmistust järgmisteks aastateks ja sellepä
rast võiks, kavas seista teises järjekorras.
On palju sellaseid küsimusi, mis kõik kiirelt
lahendamist ootavad, siis tuleb kaaluda, mil
lised neist kohe teostamisele võtta ja millised
tulevaste aastate peale edasi lükata.
Järgnevas toodud ülesannetest kohalikku
valikut tehes tuleb koostada tööprogrammid
ka erinõuete —- näit. väiketalundite ja noorte
klubide kohaselt (peat. V ja VI).
Programmitöö kõrval jääb alles jooksva
töö küsimuste lahendamine, mis üles tõstetud
üksikute talupidajate poolt (jooksev nõuande
töö). Programm aga peab näitama agronoomi
ja organisatsioonide töö aktiivset, omaalga
tuse osa, milline jeoskondlikus töös peab ku
junema ajajooksul kaaluvamaks osaks agro
noomi tööst.

Lähemate aastate tähtsamaid programmiküsimusi.

Laudasõnni k.
Umbrohud.
Maaparandus.
Karjakoplid.
Põllu hein.
Sööd aj uuri kad.
Kartul söödana.
Söödahernes.
Kartul.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N i s u.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Heinaseeme.
Söögi hernes,

17.
18.

Rukis.

Laudasõnniku hulga ja väärtuse tõstmine.
Turba-aluspõhu soetmine.
Komposti valmistamine.
Umbrohtude tõrje (põldsinep, ohakad, orashein).
Maaparanduse sihikindel teostamine ja olevate veejuht
mete ratsionaalne kasutamine.
Karjakoplite rajamine metsikutel rohumaadel.
Karjakoplite rajamine põllul.
Põlluheina pindala laiendamine ja saakide ning saagiväärtuse tõstmine.
Odavate loomasööda juurikate tootmine.
Kartuli konserveerimine hapendamise teel.
Solo-herne kasvatuse levitamine peluski asemel.
Eksportkartuli sortide levitamine.
Eksportkartuli sortimine talus.
Saagirikkama talirukki sordi levitamine.
Rukki saagi tõstmine kesaharimise ja väetamise teel.
Nisu kasvupinna laiendamine ja väärtusliku nisusaagi
tootmine.
Põlluheina seemmekasvatus,
Söögiherne kasvatus.

Aiandus.
V e i s e p i cl a m i n e.

Seapidamine.

Kanapidamine.
Tu ründamine.

Mitmesugust.

Vaiketa 1 undi te alal.

Noorte töö.

19. Puuvilja- ja marjaaedade asutamine.
20. Kartuli söötmine piimakarjale.
21. Puhastverd pullide ja väärtusliku veiste tõumaterjali lev
viitamine.
22. Karjakontrolli teostamine.
23. Emiste arvu suurendamine.
24. Põrsarikaste seapesakondade üleskasvatamine.
25. Peekonsigade tootmise korrastus.
26. Kuldijaamade rajamine ja sigade tõumaterjali levitamine.
27. Kanapidamise korrastus (söötmine ja kanalate asutami
ne ning sisustus).
28. Kanade sugumaterjali levitamine.
29. Kanamunade vastuvõtupunktide organiseerimine.
30. Kartuli turundamine.
31. Lihaloomade turundamine.
32. Piima kvaliteedi tõstmine.
33. Piimaveo korraldamine piimaühingutesse.
34. Piimaühingute ja koorejaamade võrgu korraldamine.
35. Aiasaaduste (õunte, kurkide jne.) turundamine.
36. Kõlbmata maade metsamine ja tarbepuude kasvatamine
talus.
37. Talude korrastamine.
( 1) LaudasÕnniku hulga ja väärtuse tõstmine.
( 2) Turba-aluspõhu tarvitamine.
( 9) Odavate loomasöödajuurikate tootmine.
(19) Puuvilja- ja marjaaedade asutamine.
(24) Põrsarikaste seapesakondade üleskasvatamine.
(25) Peekonsigade kasvatuse korrastus.
(27) Kanapidamise korrastus.
(35) Aiasaaduste (õunte, kurkide jne.) turundamine.
(37) Talude korrastamine.
38. Kitsepidamine.
39. Mesilastepidamine.
Ülesanded Nr. Nr. 6, 9, 12, 17, 24, 27, j. t.

1931/32 a. uuringu ja andmete kogu
mise kava,
mida teostatakse jaoskonna agronoomide
kaudu:
1. Meie parimate juurviljakasvatajate juur
vilja tootmiskulude ja tootmise tehnika
selgiatmine (võrdlus kartuliga).
2. Põlluheina toomtiskulud (Il-a ehk III-a.
Põlluheina võrdlus kaera ehk segaviljaga).
3. Mesik piimalehmade karjamaana.
Katsed: a) Saaremaal 1—2 kohta,
b) Rootsi põllutöökoolis Läänem.,
c) Vaivaras j. t.
4. Metsakarjamaade kultiveerimise kulud ja
karjamaa sööda tootmiskulud võrreldes
metsaheina tootmiskuludega samasugus
tes oludes — teostatakse Niidu ja Karja
maade Ühingu kaasabil.
5. Piima tootmiskulud karjakontrolli alus
tes majapidamistes — teostatakse Kontrolltalitise vastavate juhtnööride järgi.
6. Maa lupjamise küsimuse selgitamine (lup
jamise katsed).

7. Segafosfaadi mõju taliviljale (talivilja
väetuse katsed).
8. Kohapäälsed paremad mullaharimise vii
sid.
9. Loomakapsa kasvatus.
10. Lehma kasutamine tööloomana (väiketalundeis).
Programmiküsimuste käsitamise kavad.
Nr. 1. LaudasÕnniku hulga ja

väärtuse tõstmine.
Siht. lj. Sõnniku hulga suurendamine
talundites, et seda jätkuks põllu kõrval ka
rohumaadele (karj akoplitele ja heinamaadele).
2. Sõnniku väärtuse tõstmine paremate
hoiumeetodite ja ruumide ning turbaaluspõhu
(1—114 kupikut loomühiku kohta) tarvitamise
teel peamiselt virtsa ja ammoniaagi kaotuste
ärahoidmiseks.
3. Õlge sõnniku jaotus ja tarvitamine.
Koht. Kõik jaoskonnad; turba" küsimus
— kus turbarabad saadaval.

Teostamine. 1. Kursustel ja kõnekoos
olekutel sõnnikuhoiu tähtsuse ja viiside sel
gitamine. (Sõnniku kogutähtsus, rohumaade
väetamiseks; sõnniku väärtus, — lämmastik
ku a li väetisena ja mulla küpsuse loojana).
Diagrammid, analüüside ja talude andmed.
Kirjanduse levitamine.
2. Sõnnikuhoiu ja kasutamise võistluste
korraldamine. (Sõnniku hoiu premeerimine).
3. Alusturba ja soorinida propaganda (vaa
ta ülesanne nr. 2).
4. Sõnnikuhoidlate skitseerimine puhaslautiadega taludele.
5. Talunditele sõnniku kasutamise kavan
dite koostamine.
6. Sõnniku andmise (põllul laotamise ja
sissekündmise) viiside demonstreerimine.
7. Õppekäigud talunditesse, kus sõnnikuhoid ja kasutamine on hästi korraldatud ja
selle tagajärjel viljade seis hää.
Kirjandus: Ehitustalitise sõnnikuhoid
late plaanid, laudasõnniku analüüside and
med, „L'ühike väetamise õpetus" j. t.
Kaastöölised. Kontrollassistendid.
Töö hindamine. Jaoskonnas kasuta
tud alusturba hulk. Sõnnikuhoiu võistlusest
osavõtnud ja sõnniku hoidu korraldanud ta
lundite arv. Sõnniku hulk talundites loom
ühiku kohta. Üksikutele kultuuridele tarvi
tatud sõnniku kogus.
Nr. 2. Turba-aluspõhu soetamine.
Siht. Võimalikult kõigis karjalautades
alusturba tarvitamine (1—1% k. s. loomühiku
kohta aastas) sõnniku hulga ja väärtuse tõst
miseks ja kultuurmaa rikastamiseks toitollustega, eriti lämmastikuga. Selle kaudu — a)
kokkuhoid kunstväetistes, b) kindlamad vil
jasaagid ja c) vastavates oludes kunstväetiste
parem ärakasutamine.
Koht. Kõik jaoskonnad, eriti need, kus
turbarabade kasutamine hõlpsam.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel sel
gitada turbatarvitamise tähtsust, — diagram
mid, kalkulatsioonid, näited turvast-tarvitavatest taludest. Kätte juhatada turbarabade ka
sutamise võimalused, võimalikult konkreet
selt, ettevalmistatud andmete põhjal. Äranäidata, kumb on kohapäälsetes oludes koha
sem, kas turbaühisuse kaudu turba võtmine
või individuaalne töötamine.
2. Organiseerida turbaühingud, korraldada
nende asjaajamine ja kaasa aidata neile turbaraba saamisel ning väljavõtmise korralda
misel või ettevõtjaga kauba tegemisel.
3. Turbavõtmise, kuivatamise ja purusta
mise viisidega tutvustamine turbarabas (te
gelik töö demonstratsioon).

4. Kaasabi turba purstaja küsimuse la
hendamisel (omavalimstatud turbahunt või
ühingu masin).
5. Kaasabi turbaühingu asjaajamise kor
rashoidmisel.
6. Kus kohapääl rabad puuduvad, tutvus
tada (kalkuleerides hindasid) Riigi Turbatööstuse pressitud turba kasutamise võima
lustega (püüda näitustel või võistlustel auhin
dadeks saada pressitud turvast, sellega tut
vustamiseks).
7. Turbatarvitamise võistlused ja premeerimised (selleks summade hankimine).
8. Õppekäigud taludesse, kus turbakasutamine eeskujulik, samuti ühingute piirkonda,
kus hästi organiseeritud turba võtmine.
Töö hindamine. Jaoskonnas' kasuta
tud alusturba hulk — mitmes talus ja kui
palju looma kohta; turba omahind. Asutatud
(või uuesti elustatud) ühingute ja liikmete
arv. Tarvitamisele võetud turbapurustajate
arv. Kursuste, õppereiside ja nendest osavõt
jate arv.
Nr. 4. Umbrohtude tõrje.
Siht. Saavutada viljasaakide ja nende
väärtuse tõstmiseks umbrohust puhtad põl
lud. Esijoones meie tüübilistemate umbroh
tude — põldsinepi, ohakate ja orasheina tõrje.
Koht. Kõik jaoskonnad, eriti need, kus
umbrohud laialdaselt on levinud.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel sel
gitada umbrohutõrje võimalusi ja ohaka tõr
jes vajalikku ühist tööd. Levitada kirjandust.
2. Demonstreerida: a) põldsinepi (ja rõika)
vastu oraste äestamist; b) orasheina vastu
eriti kesa ja söödi koorimist ja neile järgne
vat tugevat viljade seisu; c) ohakate vastu
koorimiskünde ja kevadist kordust. Rõika ja
muude umbrohtude vastu ka seemnepuhastust.
3. Saavutada külade viisi kokkuleppeid
ohakate hävitamiseks põldudel hiljemalt õitse
ajal, et seemne kaudu levimist ära hoida.
4. Korraldada umbrohutõrje võistlusi ja
tagajärjerikka töö premeerimisi.
5. Õppekäikudel peatuda umbrohutõrje
töödel ja tagajärgedel.
Töö hindamine. Korraldatud demonst
ratsioonid, võistlusest osavõtjate arv ja tule
mused; levitatud kirjandus jne. Põldude umb
rohtumise andmed.
Nr. 6. Karja koplite rajamine met
sikutel rohumaadel.
Siht. Suvise karjasöötmise rajamine kultuurkoplitele. Metsikuid rohumaid selleks ka
sutades, taotleda:

1. et võimalikult maksimaalsel määral pii vastavate juhtnööride, vormulaaride, riista
makarja kui ka noorloomade söödatarvet dega jne. ning sõidab tarbekorral jsk. agro
oleks rahuldatud odava karjamaasöödaga.
noomile kaasabiks kohale. Eriküsimustes Bü
2. et piimakarja suvine söötmine ja püsi roo ja vastavate katsejaamade eriteadlaste
vad kõrged päevalüpsid oleksid võimalikud konsultatsioon. Kontrollassistendid.
ilma jõusöödata.
Töö hindamine. Jaoskonnas rajatud
Normid: Hankida karjamaasööta suve kes kultuurkoplite pindalad ja toodangud. Katsetes piimalehma kohta 1000 sü ja noorloomale ja näitekoplite arv, pindalad ning kultiveeri
000—700 sü; võimaldada karjamaal püsivaid tud osade toodangud. Jaoskonnas korralda
lüpse ilma jõusöödata kuni 20 kg päevas.
tud demonstratsioonide, õppekäikude, õppe
Koht. Kõik jaoskonnad, kus leidub sobi reiside ja kursuste arv ning osavõtjate hulk.
vaid metsikuid niite ja karjamaid, mis kõl Levitatud karjamaade kultuurisse puutuva
bavad kultiveerimiseks ilma eriti suurte kui- kirjanduse hulk.
vendustöödeta.
Nr. 7. Karjakoplite rajamine
Teostamine. 1. Talvistel kursustel karpõllul.
jakoplite tähtsuse selgitamine karjamaapidamises tootmiskulusid vähendava mõjuvama
Selle sisu ja käsitlusviis on analoogiline
tegurina ning koplite rajamise kasutamise ja nr. 1. Tuleb tarvitusele neis jaoskondades või
hoiu kirjeldus. Veenda talunikke karjakop- alaraioonides, kus on vähe sobivaid metsikuid
lite tarvilikkuses karjamajapidamise organi rohumaid karjakoplite rajamiseks — küll aga
satsioonis.
kohane selleks kasutada osa põllupinnast või
2.
Katsekoplite rajamine Katseasjanduse juba ülesharitud uudismaa.
nõukogu poolt hääkskiidetud vastava kava
järele (vastavad detailiseeritud kavad). Näi- Nr. 8. Põlluheina (r e s p. niidu heina)
pindala laiendamine ja saakide
tekoplid.
3)
Karjakoplite rajamise demonstratsioo ning saagiväärtuse tõstmine.
Siht. 1. Kindlustada talveperioodi kestel
nid s. o. koosolekud mõnes talus, kus osavõt
jate kaasabil teostakse kõik koplite rajami piimakarjale 1,5 tonni (miinimum 1 tonn)
sega seotud tööd (laastamine, kuivendamine, looma kohta põlluheina (ühes hää kultuurväetus, aidamine jne.) ja valmistatakse sel või aasaheinaga), selleks laiendades tarbekor
leks kasutatavaid tööriistu.
ral põlluheina pindala ning tõstes saake pin4. Mitmesugused karjamaa paranduse võt naüksuselt (väetus, seemnesegud jne.). (Ku^
ted ja koplite rajamine üksikutes taludes. Et on tasuvam saavutada sama kultuurniidult,
võrrelda eri kultiveerimisvõtete mõju, on soo sääl vastavalt formuleerida ka siht).
2. Tõsta põlluheina väärtust kohaste heinavitav eraldada karjamaal väiksed katsetükid
okastraadiga, et nende saake kindlaks mää segude, väetuse, varajasema niidu ja õigete
koristamisviiside varal.
rata silmaga ehk niites.
5. Üksiktalude konsultatsioon kohapääl
3. Levitada seaheina valmistamist.
nende karjamaade rajamisel ja kasutamisel.
Koht. Kõik jaoskonnad, kus põlluhein
6. Karjamaa kontrolli teostamine (v. vas kasvab (kus liig õhukene muld või muu ta
tavad juhtnöörid ja tabelid) ja tulemuste tut kistus, sääl kultuurniidu hein põlluheina ase
vustamine jaoskonna põllupidajatele.
mel suuremal määral).
7. Aegadel, kus karjamaade heinkamara
Teostamine. 1. Tutvustada talupida
demonstreerimine on eriti sobiv (juuni kuus), jaid põlluheina (eriti ristikheina) väärtusega
korraldada kõnekoosolekuid ja õppekäike valgu-, mineraal- ja vifamiinirikka piimakar
sarnastesse taludesse, kus karjamaade alal ja ja sigade söödana ning lämmastiku kogu
parandusi on teostatud.
jana (tähtsus külvikorras). Diagrammid.
8. Asjast huvitatud talupidajatele õpperei Põlluheina tootmiskulude tutvustamine.
side korraldamine Niidu ja Karjamaade aren
2. Põlluheina pindala laiendamise propa
damise seltsi suvepäevadele ja parematesse ganda: a) sobivate mullaolude juures ja
karjamaa talunditesse.
sääl, kus üks põld vahelt-haritava vilja all
9. Soovitamisväärse kirjanduse levitamine ning* ohakad puuduvad taotleda mustkesa
kursustel, demonstratsioonidel, õppekäikudel, \ asendamist ristikheina kesaga; b) põlluheinaet kindlustada põllupidajatele saadud muljeid välja kestvuse pikendamine tõuvilja-välja ar
ja võimaldada hiljem süveneda karjakoplite vel (teostada esiteks sellekohaseid tähelepa
rajamisega ja kasutamisega seotud küsimus nekuid või uuringuid — uuringukava koha
tesse.
selt).
Kaastöölised. Niidu ja Karjamaade
3. Demonstreerida põllul põlluheina saa
ühingu eriteadlane, kes varustab nõuandjaid kide tõstmise võimalusi, korraldades:

a) I ja II a. põlluheina väljadel väetuskatseid kaalifosfaat väetistega (segafosfaat - kaalisool) ja vastavatel mullaliikidel üksi fosfaat väetisega.
b) kolmanda aasta põlluheina väljal laudasõnniku andmist.
c) põllulieina seemnemäärade ja segude
katseid (rohkem timuti ja märjematel
maadel rootsi ristikheina tarvitamine).
d) järelkülvi katseid talve ehk kate vii ja
lamandumise all kannatanud heinaväljadel.
4. Demonstreerida (hoiatada) liig hilise
ädala karjatamise halba mõju järgneva aasta
heinasaakidele.
5. Demonstreerida varajase põlluheina
niidu mõju heina väärtusele ja ädalale. Õiged
heina koristamise ja kuivatamise meetodid
(õiged aunad, kärbised j. t.).
6. Õpetada ja demonstreerida ädala ots
tarbekohasemaid kasutamise viise (heinakstegemine, karjatamine, sileerimine).
7. Näidata sealieina valmistamist (koostis,
niidu aeg, kuivatamise viis, alalhoidmine,
ettevalmistamine) ning sigadele söötmist.
8. Korraldada enne heina koristamist õp
pekäike talunditesse, kus on näha mitmesu
guste propageeritavate võtete mõju heinasaagile, ühes kõnekoosolekutega ja vastava kirj a nduse levitamisega.
Kirjandus. Heina tootmiskulude arvelelied (Büroo väljaanne). Heina väetus- ja
lupjamiskatsete juhtnöörid. Heinaseemne se
gude ja külvimäärade katsete juhtnöörid.
„Lühikene väetuse õpetus“, Põllumehe käsi
raamat 11“ j. m.
Töö hindamine. Põlluheina pindala ja
toodangu tõus jaoskonnas (põllu- ja kultuurheina hulk loomühikule — hobused, veised,
lambad). Jaoskonnas kulutatud kaalifosfaat
väetiste hulk (ühisuste ja raudteejaamade
aruanded). Korraldatud väetuse j. t. katsete,
uuringute ja demonstratsioonide, õppekäikude
arv, tulemused ja osavõtjate hulk.
Nr. 9. Odavate loomasööda juuri
kate tootmine.
Siht. Üle 50.000 kg suurte juurvilja saa
kide saavutamine hektarilt, milles sü ei mak
saks üle 8 sendi (ehk üldsemalt — sü oma
hinna kooskõla piima hindadega). Juurvilja
pindala laiendamine (peale juurvilja kasvata
mise oskuse saavutamise) sellevõrra, et ühe
lüpsilehma kohta tuleks 3000—5000 kg juuri
kaid (1 liektaar juurikamaad 10—15 lüpsi
lehma kohta).
Koht. Kõik jaoskonnad, kus mullakiht
liig õhukene ei ole, kartuli kasvatamiseks

suuremal määral eeldused puuduvad ja mul
lastik juurvilja kasvatuseks sobib.
Teostamine. 1. Teoreetilised kursu
sed ja loengud talvel, kus käsitatakse juur
vilja tarvilikkust loomasöödana (mahlaka
söödana ja odava jõusöödana), kogu juurvilja
kasvatuse protseduuri ja seniseid tähtsamaid
puudusi ning demonstreeritakse kohaseid
juurvilja harimise riistu (vajalik riistade
komplekt).
Majanduslikud kalkulatsioonid
juurvilja tootmiskulude kohta.
2. Juhatuse ja kaasabi andmine otstarbe
kohaste juurvilja harimise riistade valmista
misel ja soetamisel, tegelikud kursused. Ko
duste abinõudega õ i ge-m õ õd ui i s te kõplade
valmistamine — siili, külvimasina, markööri
tegemine jne. Mõne sepa juures ehk kaup
luses kokkuleppe soetamine, et õiged juur
vilja harimise riistad oleks saadaval.
3. Juurvilja kasvatusse puutuva soovitamisväärse kirjanduse levitamine.
4. Tegelikud juurvilja harimise kursused,
kus demonstreeritakse ja õpetatakse kõiki
juurvilja harimisega seotud töid. Eriti tähtis
on hobusega juurvilja reavahede harimine ja
juurvilja harvendamise ning käsitsikõplamise tehnika (norm: esimesel harvendamisel
200 jooks, mtr., teisel kõplamisel 250 jooks,
mtr. tunnis). Juurvilja taimelavade rajamine
ja taimede istutamine. Juurvilja ülesvõtmise
viiside demonstreerimine. Juurvilja alalhoid
(kuhjade valmistamine).
5. Võistlused juurvilja harvendamise, kõplamise ja ülesvõtmise alal.
6. Juurvilja väetuse katsed; virtsa ja kanasõnniku leotisega kastmise demonstreeri
mine (kohased vaadid).
7. Naerimardika vastu tolmutamise de
monstratsioonid.
8. Võistlused juurvilja kasvatamise alal —
kus ühtlasi arvestatakse kõik juurvilja kas
vatus ega seotud kulud.
9. Õppekäigud juurvilja kasvuhooajal pa
rematesse juurviljakasvatajate talunditesse.
Kirjandus. Juhtnöörid juurvilja võist
luste korraldamiseks, juhtnöörid juurvilja
väetuskatsete korraldamiseks, Büroo teated
juurvilja kasvatuse kulude ja töönõudluse
kohta. Aamisepa — „Söödajuurvilja kasvatamine“ jne.
Kaastöölised. Kontrollassistendid.
Töö hindamine. Juurvilja saagid hekt aarilt ning pindala jaoskonnas. Juurvilja
toodangu suhe lüpsilehmade arvuga. Juur
vilja hulk lehmade söödas kontrollandmetel.
Juurvilja kasvatuse alal võistlevate talun
dite arv ning juurvilja saagid ja pindalad
Võistlevates talundites. Juurvilja väetuskat
sete arv ning tulemused. Juurvilja harven

duse ja kõplamise võistluste tulemused.
Teoreetiliste ja tegelikkude juurviljaharimise
kursuste ning õppekäikude airv ja nendest
osavõtjate hulk. Levitatud kirjanduse arv.
Nr. 10. Kartuli konserveerimine
hapendamise teel.
Siht. Kevadiste kartulitagavarade (üle
jääkide) alalhoid taludes ilma kaotuseta su
veks, et neid siis kasutada seasöödana. Kar
tuli aurutamise kulude vähendamine, et hõl
bustada kartulikasutamist seasöödana ka
talvel.
Koht. Kartuli raioonid, kus kartul moo
dustab pääsööda sigadel, kui ka mujal, kus
kartulit soovitakse kasutada seasöödana (eriti
suvel) suuremas ulatuses.
Teostamine. 1. Talupidajate tutvusta
mine kartuli hapendamise (kaotuste vähenda
mise j. m.) paremustega ja hapendatud kar
tuli tarvitamisviisidega kursustel. Kastijoonised, pildid. Kirjanduse levitamine.
2. Asjahuviliste talupidajate leidmine, kes
soovivad kartuleid sileerida, nendele kartulite
silokastide ja aurutajate plaanide muretse
mine ja kaasaaitamine valmistamisel. Silo
kastide valmistamise ja kartulitega täitmise
demonstreerimine.
3. Suvel õppekäikude ja koosolekute kor
raldamine talundites, kus kartuli sileerimist
teostatud ning seal nende tarvitamise de
monstreerimine.
Kirjandus. Põllumajandusliidu Ehitustalitise poolt koostatud kartuli silokastide ka
vandid. Artiklid p.-m. ajakirjades.
Töö hindamine. Jaoskonnas valmis
tatud kartuli silokastide hulk ja sileeritud
kartuli kogu. Talundite arv, kus kartuli silee
rimist teostatud.
Nr. 12. E k s p o r t k a r t u 1 i sortide le
vitamine.
Siht. Jaoskonna talundites seniste mit
mekesiste kartulisortide asendamine vastavale
valdkonnale Kartulikasvatamise Ühingu poolt
soovitavaks tunnistatud ühe ehk kahe eks
portkartuli sordiga.
Koht. Eksportkartulit kasvatajad jaos
konnad.
Teostamine. 1. Kursustel ja koosole
kutel kartuli eksporttingimustega tutvusta
mine. Soovitavate sortide iseloomustamine
(demonstreerimine) ja nende paljundamismaterjali saamise tingimustega tutvustamine.
2. Uute sortide demonstratsiooni lappide ja
sordi võrdluskatsete korraldamine ja selleks
katuli materjali soetamine.
3. Sordikartulite paljundusmaterjali kätte
saadavaks tegemine ja levitamine.

4. Kartulikasvu ja koristamise ajal õppe
käigud uusi sorte kasvatavatesse talundi
tesse.
5. Sordikartuli väljade tunnustamine.
6. Y. nr. 30.
Kaastöölised. Kartulikasvatuse alal
tegutsevad nõuandjad, Kartulikasvatamise
Ühingu ja veokontrolli tegelased.
Töö hindamine. Jaoskonnast müüdud
tunnustatud eksportkartuli hulk. Jaoskonda
paljundamiseks muretsetud sordikartulite
hulk. Sordikartuli all olev põllupind. Soovita
tud eksportsortidega korraldatud demonstratsioonlappide ja võrdluskatsete arv ja tulemu
sed. Õppekäikude ja nendest osavõtjate arv.
N r. 13. Eksportkartuli sortimine
talu s.
Siht. Läbiviia eksportkartuli müük ta
lundist sorteeritult ekspordivalmis, tarvitusele
võttes selleks kohaseid odavaid sortimise sis
seseadeid ja viise ning hoolitsedes, et ülejääk
leiaks tulusat tarvitamist majapidamises või
vabrikutes.
Koht. Eksportkartuleid kasvatajad jaos
konnad.
Teostamine. 1. Kursustel ja kõnekoos
olekutel põllupidajate tutvustamine sorteeri
tud kartuli müügi paremustega ja koduste
sorteerimisviisidega ning võtetega.
2. Sorteerimississeseadete ja viiside de
monstreerimine.
3. Ühiste sorteerimississeseadete soetamine.
4. Ühtlaselt sorteeritud karutli müügi
organiseerimine (v. Nr. 30).
Kaastöölised. Kartuli kasvatuse alal
tegutsevad nõuandjad. Kartulikasvatamise
Ühingu ja veokontrolli tegelased.
Töö hindamine. Sorteeritult müüdud
eksportkartuli hulk (jaamade ja eksportööride
aruanded) jaoskonnast. Sorteerimispunktide
ja sorteerimississeseadete arv jaoskonnas.
Demonstratsioonide ja nendest osavõtjate arv.
Nr. 14. Saagi rikkama talirukki
sordi levitamine.
Siht, Asendada senine väheväljeandev
rukki sordimaterjal terves ümbruskonnas
ühtlase saagirikkama sordiga (Sangaste
või i).
Koht. Kõik jaoskonnad, eriti rukkikasvatuse raioones, kus karjakasvatuse ja teiste
müügitaimede kasvatuse tingimused halvad.
T e o s tarnin e, 1. Talvistel kursustel
selgitada rukkikasvatuse õiget suuna, — et
rukis ei saa tulla mitte karjapidamise ase
mele, küll selle täienduseks, kasutades teraviljakaitset ja siseturgu. Sort, kui saagitõstja
tegur, võimaldab (ühes nr. 15) sihti saavutada

ilma rukki pindala laiendamata, karjasööda
pindala vähendamata. Ümbruses ühise sordi
pidamise tähtsus ja teed uue sordi soeta
miseks.
2. Selgitada, millise sordi levitamine on
õigustatud ja odavamalt läbiviidav jaoskon
nas. Selle sordi paremusi demonstreerida
sordi võrdluskatsetes.
3. Saavutada külade viisi kokkuleppeid
üheskoos uue sordi soetamiseks või selle pal
jundamiseks tehniliselt õige kava järele (et
sortide segiminekut ära hoida).
4. Demonstreerida ka rukki puhastamist
luistest triumphi abil, et saada müügiks pare
mat vilja.
5. Organiseerida uue seemne ühismuretsemist ehk seemne vahetamist, kus see võima
lik on.
6. Suvistel õppekäikudel demonstreerida
majapidamisi, mis üle läinud soovitatud sordi,
kasvatamisele, osutades uue sordi paremustele
ja sõlmides kokkuleppeid seemne vahetamise
või ostu alal.
Kaastöölised. Riigimõisate ja põllu
töökoolide majapidamiste juhid.
Töö hindamine. Valitud sordi levi
mine, —- talude, külade arv ja rukki pindala.
Rukki saagi tõusu andmed. Korraldatud kat
sed, demonstratsioonid j. m.
Nr. 15. Rukkisaagi tõstmine kesa
harimise, väetuse j. t. teel.
Siht. Terayiljakaitse ärakasutamine sise
turu täielikuks varustamiseks omamaa ruk
kiga ilma rukkipindala laiendamiseta karja
sööda pindala arvel.
Koht, Samad jaoskonnad, mis nr. 14-as
märgitud, maadel, mis ei vaja torutamist.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel sihi
selgitamine ja võimaluste kättejuhatamine
kesaharimise ja väetuse osas. Kirjanduse levi
tamine.
2. Demonstreerida (ja katsetada) pare
maid kesaharimise viise; kus valitseb hiline
jaanikesa, sääl eriti rõhku panna kesa koori
misele. Vesivaod. Lumiseene tõrje.
3. Sõnnikuhulga suurendamise ja õigema
kasutamise propaganda (silmas pidades mitte
üksi kesapõldu).
4. Täpselt arvestatud väetuskatsetega näi
data lämmastikväetiste (salpeetri j. t.) päältväetavat toimet ja tasuvust. Tabada parajad
normid. Katsete varal jõuda selgusele, kuivõrt
on võimalik superfosfaati asendada segafosfaadiga kesa väetamisel (eriti hapumatel
maadel).
5. Suvistel õppekäikudel demonstreerida
nimetatud väetuse ja mullaharimise katseid
ning talusid, kus need võtted teostatud.

Kaastöölised. Taimekaitse eritundjad.
Töö hindamine. Rukkisaakide ja
müügilemineva rukki hulk. Hilise jaanikesa
pindalala vähenemine. Väetiste õige tarvita
mise levinemine. Soovitatud võtetega ärahoi
tud rukki-ikaldused. Korraldatud katsed ja
demonstratsioonid, levitatud kirjandus jne.
Nr. 16. Nisu kasvupinda laienda
mine ja väärtusliku nisusaagi
tootmine.
Siht. Nisutollide täiuslikum ärakasuta
mine kodumaa nisuga siseturu varustamiseks
ja selle läbi talu lisasissetulekute suurenda
miseks. Kõrgekvaliteedilise nisu kasvatamine.
Koht. Vastavates mullaoludes üle maa,
eriti Lõuna- ja Loode-Eestis.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel nisu
väärtuse ja selle saavutamise viiside selgita
mine; osutades meie ilmastiku pahedele hoia
tada ka liig ühekülgse nisupinna laiendamise
eest. Väärtuse slegitamiseks kasutada nisunäitusi. Levitada kirjandust.
2. Korraldada sordivõrdluskatseid ja levi
tada sorte: praegu sadaavatest talinisu San
gaste ja Svea, suinisu Diamant, Rubin ja
Kitcbener; võimalikult ühtsama sorti ümbrus
konnas, et saavutada ühtlasemat vilja müü
giks; samal ülesandel soovitada ühtlasi nisukasvatuse, kuivatuse ja sortimise viise.
3. Demonstreerida triöörimist ja peitsimist
nõgipää (eriti haiseva) vastu. Seemnepuliastuse punktid.
4. Väetuse katsed, eriti N-väetistega, nende
määradega (v. rukki juures).
5. Demonstreerida nisuorase äestamist ja
paremaid mullaharimise viise (v. rukki
juures).
6. Õpetada õiget nisu kuivatamist põllul
imbumise ärahoidmiseks.
7. Suvistel õppereisudel demonstreerida
katseid ja paremaid nisukasvatamise viise
taludes.
Kaastöölised. Sordimaterjali levita
mise alal —samad, mis nr. 14 all tähendatud.
Töö hindamine. Nisu pindala, pare
mate sortide levimine ja müügile mineva nisu
kogus ja häädus'. Korraldatud katsed, demon
stratsioonid, levitatud kirjandus jne.
Nr. 17. Põllu heina (timuti, risti k~
heina j. t.) seemnekasvatus.
Siht. Talundite varustamine omakasva
tatud ristikheina ja timuti seemnega. Soodsa
tel seemnekasvatuse tingimustel heinaseemne
kasvatamine ka müügigks. Avaneva tarvi
duse puhul ka teiste heinte (pärisaruhein j. t.j
seemnekasvatus.

Koht. Esijoones põlluheinakasvatuse vald
konnad.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel ja
kõnekoosolekutel (talupidajate tutvustamine
hää heinaseemne algupärandite ja oma seem
nekasvatuse tähtsusega ning võimalustega.
Heinaseemne turundamise väljavaated ning
korraldused ja heinaseemne kasvatamise vii
sid (timuti reaskülv). Heinte algupärandite ja
heinaseemnekasvatuse juures vajalikkude
riistade demonstreerimine, diagrammid, kir
jandus.
2. Talupidajate leidmine, kes oleks valmis
heinaseemnekasvatust alustama (teatud üht
last sobivat sorti tarvitades). Kaasabi nende
seemneväljade sisseseadmisel ja tarvilise alg
materjali soetamisel.
3. Heinaseemne põllu harimise, puhasta
mise ja koristamise demonstreerimine (koos
olekud kõnede ja demonstratsioonidega).
4. Et laiemaid põllupidajate ringkondi
uute heinaseemnekasvatuse viisidega tutvus
tada, korraldada õppekäike paremate heina
seemne kasvatajate juurde enne seemne koris
tamist. Tegelikkude seemnesaakide ja kulude
kalkulatsioonidega tutvustamine nendes talu
des.
5. Põlluheina seemneväljade tunnustamine.
6. Ristikheinaseemne peksmise ja puhas
tamise sisseseadete rajamine seemnepuhastuse punktide j. t. juures.
7. Heinaseemnekasvatust käsitava kirjan
duse levitamine.
Kaastöölised.
E.
Sordiparanduse
Seltsi eriteadlased ja nõuandjad.
Töö hindamine. Jaoskonnas korra
päraselt heinaseemet kasvatajate talundite
arv ja seemnesaagid. Üldine heinaseemne
põldude pindala jaoskonna talundites. Müü
dud heinaseemne hulk. Ristkiheina seemne
peksmise- ja puhastamise sisseseaded. De
monstratsioonide ja õppekäikude ja nendest
osavõtnud põllupidajate arv.
Nr. 19. Puuvilja- ja marjaaedade
asutamine.
Siht, Puuvilja ja marja kaubaaedade
asutamine, et selles soetada talunditele lisavõi peatulu allikat (viimast väiketalundites).
Koht. Jaoskonna talundid, kus puuvilja
(ja marjapõõsaste) kasvatamiseks soodsad
maapõhja-, kliima- ja turundamise eeltingi
mused olemas, eriti ka väiketalundid.
Teostamine. 1. Kindlaks teha ühes
aianduse instruktoriga puuvilja- ja marja
aedade asutamise looduslikud eeldused jaos
konnas ja jaoskonnale sobivad ja soovitavad
viljapuu liigid ja sordid (2—3 sorti).

2. Teoreetilised ja tegelikud kursused
(ühes aianduse nõuandjatega) jaoskonna põllupidajatele, kus ergutada puuvilja aedade
asutajaid õigete sortide valikule ning Õpetada
puuvilja ja marja aedu õieti rajama ja
hoidma.
3. Teateid muretseda sobivate ja hääde
puukoolide kohta ja korraldada neist ühisteliimisi. Kaasabi hääde tüvede valikul.
4. Uute aedade rajamisel puude istuta
mine, väetamine toimetada aianduse nõuandja
ehk agronoomi juuresolekul ja juhatusel.
5. Teadete hankimine rajatud aedade tege
likkude puu viljasaakide ja puuviljaaiaga seo
tud kulude kohta ja nendega jaoskonnas põl
lupidajate tutvustamine.
6. Õppekäikude korraldamine uuesti raja
tud ja vanadesse hästi korrastatud aeda
desse.
Kaastööli s e d.
Aianduse - Mesinduse
Keskseltsi nõuandjad.
Töö hindamine. Jaoskonnas rajatud
puuvilja aedade arv. Istutatud puude hulk,
saagid. Õppekäikudest osavõtnute arv.
Nr. 20. Kartuli söötmine piima
karjale.
Siht. 1. Arendada kartulite söötmist
piimakarjale, vähendades selle arvel jõusööda
tarvitamist.
2. Kartuli kasutamine juurvilja asetäitjana
mahlaka söödana, kus juurviljakasvatuse are
nemiseks puuduvad väljavaated või kartulikasvatuse tingimused juurvilja omadest pare
mad.
3. Eksportkaubast väljasorditud kartulite
ja kartuli ülejääkide realiseerimine piima
karja kaudu (v. nr. 13). (Norm: piimalehma
kohta 1000—1500 kg kartuleid talve kestes).
Koht. Peaasjalikult Põhja-Eesti kartuli
raioonid, kuid ka teisal, kus kartulikasvatuseks soodsaid eeltingimusi olemas.
Teostamine. 1. Tutvustada kursustel
ja kõnekoosolekutel kartuli väärtust piima
lehma söödana, kartuli tootmiskulusid, ja
söötmise tehnikat. Diagrammid, kirjanduse
levitamine.
2. Koostada põllupidajatele piimakarja
söödakavad, kus esineks kartul soovitaval
määral piimakarja söödana, asetades jõusööte
ja osaliselt juurvilja. Teostada kontrollühingu
liikmete juures ja kasutada kontrollassisten
tide kaasabi.
3. Hooaja lõpul analüüsida ja tutvustada
kartuli söötmise tulemusi, kasutades selleks
eriti kontrollühingute aastakoosolekuid, tege
likke söötmise kursusi, kartulikasvatuse päivi
j. t. juhuseid.
Kaastöölised. Kontrollassistendid.

Töö hindamine. Piimakarjale sööde
tud kartuli määrad jaoskonna talundite
kontrollandmetel, ostu jõusöötade kokkuhoid,
piima toodangud. Talude arv, kus kartulisöötmisele üle mindud. Jaoskonna agronoomi
poolt ehk tema algatusel koostatud ja teosta
tud kartuli söötmise kavad.
Nr. 21. Puhastverd pullide ja väär
tusliku veiste tõumaterjali levi
tamine.
Siht. Muuta kogu jaoskonna piimakari
kõrgetoodanguliseks kindla pärandus võimega
tõukarjaks:
1. Tehes kättesaadavaks kõigile talupida
jatele puhastverd kõrgeväärtuslikkude sugu
pullide tarvitamise kas pulli jaamade ja ühin
gute organiseerimise varal või üksikutesse
karjadesse nõuetavate karjapullide asetamise
teel.
2. Võimaldades liääde pullide võimalikult
täielikku ja pikaajalist kasutamist.
3. Levitades häid suguvasikaid (lehmi ja
pulle) jaoskonna talundites.
Koht. Kõik jaoskonnad.
Teostamine. 1. Jaoskonna senise tõu
materjaliga tutvunemine. Valitsevate tõugude
ja nende esinemise ulatuse ja piirkondade
(tõu raioonide) kindlaksmääramine jaoskon
nas, et selgitada soovitatava karja tõu ise
loomu (millise tõu levitamine on hõlpsam,
odavam ja kiremalt sihile viiv).
Selleks kasutada vastavate tõuseltside
kaasabi. Tõugude raioonimise kava tuleb
saata kontrollimiseks Büroole ühes Tõuarenduse Komiteega.
2. Talvistel kursustel hääde sugupullide
tähtsuse selgitamine. Pullijaamade võrgu
kava koostamine ja parimate karjapidajate
leidmine (kontrollandmed, tõuseltsi liikmete
nimestik), kes pulli jaama pidajateks hakkaks
ehk puilliühingud moodustaks.
3. Pullipidajate ringideks liitmine, et pul
lide vahetamise teel vältida pulli raioonides
suguluspaaritust.
4. Kaasabi
nõuetekohaste
sugupullide
muretsemisel, pullijaamade kontrollimisel,
pullijaamade raamatupidamise korraldusel ja
järeltulijate märkimisel.
5. Sugupullide tõuväärtuse selgitamine
järeltulijate toodanguandmete võrdlemisel
emade omadega ning selle tulemuste teata
vakstegemine.
6. Jaoskonnas ja naaberjaoskondades lei
duvate paremate sugulavade ja tõukarjadega
tutvunemine ning nendest saadavate suguvasikate levitamine jaoskonnas.
7. Jaoskonna tõuarenduse töö tulemuste ja
kasu demonstreerimine kohalistel üldnäitus-

tel, karja ja noorkarja näitustel, koosolekutel
j. m. (loomade väljapanekud, diagrammid).
8. Tõuarendusse puutuva kirjanduse levi
tamine. Tõuarendusseltside liikmeks hanki
mine.
9. Õppekäigud jaoskonnas ja õppereisid
asjast huvitatud karjapidajatele naaberjaos
kondade parematesse tõukarjamajapidamistesse.
Kaasitöö 1 i s e d. Tõuseltside sekretärid
ja instruktorid, kes varustavad vastavaid pulliühinguid karjaraamatute, paaritusraamatute j. m., aitavad soetada häid sugupulle ehk
pullvasikaid, auhinnata noorkarja ja karja
näitustel, teostavad tõuramatusse märki
mist jne. Kontrollassistendid.
Töö hindamine. Jaoskonnas tõuraa
matusse märgitud sugupullide ja tõulehmade
arv ning viimaste toodangud. Jaoskonnas asu
vate sugulavade võistlustest osavõtnud maja
pidamiste arv, veiste arv neis ja võistluste
tulemused. Jaoskonnas töötavate ning aasta
kestel uuesti asutatud pullijaamade arv ning
paarituste arv pullidega. Pullijaama pullide
kasvama jäetud järeltulijate arv ning tõuväärtus (toodangud võrreldes emadega,
eksterjöör). Karja ja noorkarja näitustel esi
tatud noorkarja arv ja tõuväärtus. Tõuseltsi
liikmete arv jaoskonnas. Levitatud kirjandus.
Õppekäikude ja -reiside arv ning osavõtjate
hulk.
Nr. 22. Karjakontrolli teostamine.
Siht. 1. Karjakontrolli tarvitusele võt
mine järjest suuremas arvus jaoskonna talun
dites, et kontrolli varal korraldada ratsionaal
set piimakarja söötmist (ühes vastava karjasööda kasvatusega), kõrvaldades halbu söödakasutajaid karjadest ja teostada parimate
toodangutega lehmade järglaste valikut (tõuarendust).
2.
Tegutsevate nõrkade kontrollühingute
elu j aulisteks organiseerimine.
Koht. Kõik jaoskonnad.
Teostamine. 1. Kursustel ja koosole
kutel karjakontrolli tähtsuse ja põhimõtete sel
gitamine. Näiteid jaoskonna kontrolli all ole
vatest karjadest (diagrammid j. m.).
2. Uute ühingute asutamiseks tarviliku
arvu põllupidajate leidmine, kes oleks nõus
ühingu liikmeks astuma (kontrollringi kohta
20—25 talundit vähemalt 120 lehmaga). Piimaühisuste peakoosolekutel karjakontrolli selgi
tamine piimaühingu seisukohalt. (Kontrolli
all olevatest ja mittekontrollalustest majapi
damistest piimaühingutesse toodud piimahulkade võrdlus).
Soovitav kontrollühingute sidumine piima
ühingutega selles mõttes, et piimaühingud ta

suks osaliselt oma liikmete kontrollmaksusid
ehk annaks selleks toetust.
3. Tegutsevate kontrollühingute elustami
seks pidada järjekindlalt iga kont
rollaasta lõppemisel kõnekoos
olekuid, kus analüüsitakse jaoskonna
kontrollühingutesse kuuluvate karjade and
meid — nende söötmisviise, söödakulusid —
märgitakse paremaid loomi ja võrreldakse
neid andmeid jaoskonna teiste kontrollühingute, maakondliste ja üleriikliste vastavate
andmetega (diagrammid). Siin arendatakse ka
jaoskonna agronoomilise programmi löökküsimusi toarjamajanduslikult ja karjasöödakasvatuse alalt, tõmmates kontrollühinguid
nende teostamisele.
4. Toodangu võistluste korraldamine ja
tulemuste levitamine jaoskonnas.
5. Suvel ja talvel õppekäigud jaoskonna
kontroLlühingute liikmete päralt olevatesse
majapidamisteste, et tutvuneda parimate loo
madega, karjasöötmise ja sööda tootmisviisi
dega neis talundites.
Kaastöölised. Kontrolli alal töötavad
eritööjõud, kontrollassistendid. Tõuseltside
instruktorid. Loomakasvatuse õpetajad põllu
majanduslikkudes kutsekoolides.
Töö hindamine. Kontrollialuste maja
pidamiste arv (ja %) jaoskonnas. Kontrolli
aluste loomade arv (ja %) ning toodangud
(toodangu tõus). Karja söödakasvatus ja karja
tasuvus kontroll-taludes.

Kaastöölised. Seakasvatuse Seltsi ja
Katsejaama tööjõud.
Töö hindamine. Üldine emiste ja
sigade arv ning kasv jaoskonnas. Turundatud
peekonsigade arv jaoskonnas (andmed eksporttapamajadest ja raudteejaamadest). Agro
noomi algatusel ja kaasabil soetatud emiste
hulk jaoskonnas.

Nr. 24. Põrsarikaste seapesakondade üleskasvatamine.
Siht. Suurendada sigade arvu ja õpetada
emiste pidamist ning arvurikaste põrsaste
pesakondade üleskasvatamist neis raioones,
kus senini päämiselt osteti põrsaid. Sigade
tõuarendus põrsarikaste ja hästi imetajate
emiste suunas.
Koht. Esijoones Põhja-Eesti, osalt ka
teised jaoskonnad.
T e o & t a mi i n e. 1. Leida jaoskonnas
emistepidajaid arvult 10—20, kes ülesandeks
võtaksid võimalikult hästi ja palju põrsaid
suguemiste kohta üles kasvatada. Eesmärk:
vanematel emistel (üle 24 kuu) kasvatada
pesakonnast vähemalt 9 põrsast, noorematele
(12—24 kuuni) 8 põrsast 60 päeva vanuseni.
2. Asjaosaliste põllupidajatele korraldada
tegelikud seakasvatuse kursused, kus käsi
takse sealautade sisustust ja emiste ning põr
saste hoidu ning söötmist.
3. Aidata sisustada kõigil osavõtjail sealaudad emistepidamise nõuete kohaselt ja
korraldada emiste söödaannused ja söötmisNr. 23. Emiste arvu suurendamine. kord (soovitav kirjalikud retseptid iga talundi
olude — koduste söötade — kohaselt).
Siht. 1. Suurendada emiste arvu selle
4. Põrsaste imetamise ajal külastada 1—2
võrra jaoskonnas, et peekonsigade kasvatu
korda asjaosalisi talupidajaid jooksva nõu
seks vajatavaid põrsaid saadakse kõigis ta ande ülesandel.
lundites omas'majapidamises.
5. Korraldada arvepidamist emiste sööda
2.
Toota põrsaid ka müügiks, kuni tarvikulutuse ning põrsaste kasvu kohta kui ka
dus nende järele püsib.
60 päeva vanuselt märkida ellujäänud põr
Koht. Esijoones Põhja-Eesti ja jaos saste arv ja nende elusikaal. Saadud andmed
konnad, kus senini osteti palju põrsaid.
teatavaks teha kõigile osavõtjatele ning käsi
Teostamine. 1. Selgitada kursustel ja tada ja analüüsida selleks korraldatud avalik
koosolekutel vajalikku seakasvatuse ulatust, kudel koosolekutel.
et kasutada talundite kooritud piima, kartu
Kaastöölised. Büroo teenistuses ole
lite ja söödavilja saake (suhe kartuli pind vad asjatundjad seakasvatuse alal ning Eesti
alade, piimalehmade, teravilja ja peekonsi Seakasvatuse Seltsi eriteadlased ja nõu
gade arvu vahel). Põrsaste ostu- ja kasvatus- andjad.
Töö hindamine. Algatusest osavõtnud
kulude võrdlus (diagrammid).
2. Leida isikuid, kes soovivad emiseid kas põllupidajate arv, kontrollitud emiste hulk,
vatada, ning neile aidata emispõrsaid muret üleskasvatatud põrsaste arv ja kaal.
seda ehk (kasutades emiste fondi laene) han
N r. 25. Peekonsigade tootmise
kida vastava raiooni efcsporttapamajast
korrastus.
6—7 kuulis emiseid laenu arvel.
3. Emiste muretsemisel aidata korraldada (Peekonsigade söötmine ja sealauda sisustus).
Siht. a) Anda seakasvatusele peekoniemiste aiad ja muu lauda sisustus (esialgul
olevates lautades) ja emiste söödanormid. kasvatuse suund, arendades seakasvatust
üldse eelnimetatud sihis, kui seakasvatus seni
Õige paaritusaegade korraldus.

puudulikult arenenud, ehk asetades pekisigu
peekonsigadega.
(Norm: aastas kasvatada müügiks vähe
malt 1 peekonsiga iga piimalehma kohta).
b) Arendada rida majapidamisi, kes oleks
seapidamise korrastuse ning sealautade sisus
tuse alal eeskujuks teistele seakasvatusest
huvitatud talupidajatele jaoskonnas.
Koht. Kõik jaoskonnad.
Teostamine. 1. Tuleb leida 10 kuni
20 talupidajat jaoskonnas, kes on nõus korras
tama oma seakasvatust agronoomi nõuannete
kohaselt ja kes oleks valmis märkeid tegema
sigade söödakulutuse ja juurdekasvu kohta.
Pidada nende talupidajatele (ühes ehk mit
mes rühmas) tegelikud seakasvatuse kursu
sed, kus õpetatakse sisustama nõuetekohaselt
seniseid sealaut© ja antakse näitlikult õpetust
peekonsigade söötmise ja söödanormide alalt.
Selleks on kohasem kasutada mõnd talu, kus
agronoomi või Seakasvatuse Seltsi instruktori
kaasabil tegelikult korrastakse seapidamine.
2. Selle järel aitab agronoom koostada ka
teistel asjaosalistel seapidamise kava iga
talundi erinõuete kohaselt, ning määrata
kindlaks töö ja söötmise korra sigalas.
3. Aasta kestes tuleb konsulteerimise üles
andel agronoomil külastada 4—5 korda sea
kasvatuse korrastust teostavaid talundeid;
üks kord on see soovitav teha koos Seakasva
tuse Seltsi instruktoriga.
4. Kaks korda aastas korraldakse osavõt
jate koosolekuid, kus harutakse läbi sigade
pidamise alal kogutud ja agronoomi poolt
läbitöötatud andmestik sigade söödakulutuse
j. m. kohta, et ergutada tegema tähelepane
kuid ning vastavaid kalkulatsioone seakasva
tuse alalt.
5. Et tutvustada seakasvatuse õige korras
tuse vajadusega võimalikult laiemaid põllu
pidajate ringkondi — ette võtta sobival ajal
õppekäike seakasvatajate talunditesse kui ka
korraldada asjasthuvitatud isikutele õppereise
jaoskonna ehk naaberjaoskondade parema
tesse seakasvandustesse. Huvitav jälgida
muuseas Võhma tapamaja ümbruse seakasva
tuse arengut. Ka õppekäikude ja õppereiside
puhul on soovitav Seakasvatuse Seltsi nõu
andja kaasasolek.
Kaastöölised. Büroo seakasvatuse
alal erinenud nõuandjad, E. Seakasvatuse
Seltsi instruktorid.
Töö hindamine. Seakasvatuse korras
tuse kavast osavõtnud talundite arv ja neis
aasta kestel üleskasvatud peekonsigade hulk
ja sigade söödakulutus. Jaoskonnast turundatud peekonsigade arv. Tegelikkudest kursus
test ja õppekäikudest osavõtnud põllupida
jate arv.

N r. 26. Kuldijaamade rajamine ja
sigade tõumaterjali levitamine.
Siht. Parandada seamaterjali jaoskon
nas, et ta vastaks esimese klassi peekoni val
mistamise nõuetele:
1. Tehes kättesaadavaks kõigi talupidaja
tele soovitud tüüpi puhastverd kultide tarvi
tamist (kuldijaamade võrgu j. t. teel).
2. Võimaldades hääde kultide kasutamist
võimalikult täielikult ja kestvalt.
3. Levitades jaoskonna talundites häid
sugupõrsiaid.
Koht. Kõik jaoskonnad.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel ja
koosolekutel selgitada hääde peekonsigade
tüübi nõudeid, jaoskonnas olemasoleva sea
materjali iseloomu ja selle parandamise vaja
dust ning puhastverd sugukultide soetamise
võimalusi — kuldijaamade ning tõupõrsaste
kaudu. (Kirjandus).
2. Kutsuda ellu kuldijaamasid ning muret
seda neile nõuetavaid kulte kui ka vajalikud
registreerimise jne. raamatud.
3. Luua kontakt üksikute kuldijaamade
vahel, et kultide vahetuse teel võimalikult
kaua kasutada soetatud häid sugukulte.
4. Sugupõrsasite levitamise otstarbel tutvuneda jaoskonna ja naabrijaoskondade si
gade sugulavade ja sugupunktidega ning
propageerida nende kõlbuliku sugumnterjali
võimalikult täielikku kasutamist jaoskonnas.
Kaastöölised.
Eesti
Seakasvatuse
Seltsi instruktorid. Seakasvatuse katsejaam.
Raiooni tapamajad.
Töö hindamine. Jaoskonnast tulevate
peekonsigade sortiment (eksporttapamajade
andmetel). Jaoskonnas olevate sugulavade,
sugupunktide, kuldijaamade ja tõuraamatusse
võetud sugusigade arv ja tõuväärtus. Kuldi
jaamade paarituste ja ellujäänud põrsaste
arvud. Sugulavadest ja punktidest jaoskonda
müüdud sugupõrsaste arv.
(Üksikasjades analoogiliselt Nr. 21 pu
hastverd pullide ja väärtuslise veiste tõuma
terjali levitamine").
Nr. 27. Kanapidamise korrastus.
(Söötmine ja kanalate asutamine ning
sisustus).
Siht, 1. Arendada jaoskonnas kõigis ta
lundites (eriti väiketalundeis) kõrvalharuna
toodanguvõimeline kanakasvatus (norm: vä
hemalt 50—100 kana talundi kohta), soetades
selleks otstarbeks tarvilik arv eeskujulikke
kanakasvatajaid, kelle kanala oleks kanakas
vatuse korrastusel tegelikuks eeskujuks teis
tele.

2. Teostada osa talundites kanade too
dangu kontrolli, eit selgitada kanakarja toodanguvõimeid ja võimaldada väljavalikut jä
reltulijate kasvatamisel (üle 150 muna toot
jad kanad).
Koht. Kõik jaoskonnad, eriti need, kus
on palju väiketalundeid.
Teosta min e. 1. Tutvustada talviste]
kursustel talupidajaid kanapidamise tähtsuse
ja väljavaadetega. Kanapidamise tasuvuse
andmed. Diagrammid.
2. Väljavalida 10—20 talupidajat jaoskon
nas, kes oleks nõus korrastama oma kanalat
agronoomi näpunäidete kohaselt. Neile pidada
tegelik kanakasvatuse kursus, kus õpetatakse
valmistama kõiki kanalauda sisustuseks
tarvisminevaid esemeid ja kanade hoiu ja
söötmise alal tähtsamaid teadnMsi.
3. Igal osavõtjal aidata sisustada kanala
ning sisse seada vastav söötmise- ja töökord.
Sisse seada ka lihtne raamatupidamine kana
las, kust oleks näha munade toodang ning
kanapidamisega seotud materjali, rahalised
j. m. kulud.
Iga kaastöölist külastada 4—5 korda aas
tas, kusjuures võimalikult üks kord see sün
nib koos linnukasvatuse instruktoriga. Agro
noom varustab kaastöölisi ka jooksva kirjan
dusega kanakasvatuse alal.
5. Aasta lõpul töötada läbi kanakasvaitust
korrastanud talupidajate andmed, ning ana
lüüsida neid koos asjaosalistega, et selgitada
parema kanadepidamise tulemusi.
6. Aidata parimate jaoskonna kanakasvatajate juures teostada kanade toodangu kont
rolli, korraldades kontrollpesi ja vastavat
raamatupidamist. Võistlustest osavõtt.
7. Et ergutada võimalikult laiemaid talu
pidajate ringe kanakasvatuse alal, korraldada
jaoskonna talupidajatele õppekäike kanakasva ta jäte ringi kuuluvatesse talunditesse ja
asjast huvitatud isikutele õppereise lähema
tesse kanade sugulavadesse (sobivam aeg
juuni-juuli ja septembri-oktoobri kuud).
Kaastöölised. Eesti Linnukasvatuse
Seltsi instruktorid ja kanakasvatuse alal eri
nenud jsk. agronoomid.
Töö hindamine. Korrastatud kana
late arv ja nende kanapidamise tulemused.
Jaoskonna munade
vastuvõtupunktidesse
kokkutoodud munade arv. Õppekäikudest ja
demostratsioonidest osavõtnud isikute hulk.
Nr. 28. Kanade sugumater j ali le
vitamine.
Siht. Muuta kogu jaoskonna kanad
kontrollitud kõrgetoodanguga tõukanadest
päritolevaks kanakarjaks.

Koht. Kõik jaoskonnad, esijoones need,
kus leidub palju väiketalundeid.
Teostamine. 1. Jaoskonna kui ka
naaberjaoskondade sugulavade ja kontroll
ina j apidamiste tõumaterjaliga tutvumine.
2. Talvistel kursustel liääde kontrollitud
tõukanade ja kukkede tähtsuse selgitamine ja
propageerimine.
3. Paremate jaoskonna kanakasvatajate
juures sugukanade soetamine ja kanade too
dangu kontrolli teostamine — kaasabi kontrollpesade ja vastava raamatupidamise kor
raldamisel.
4. Sugulavadest ja kontrollitud kanalatest
päritolevate kõrgeväärtuslikkude kanamu
nade, ühepäevaste poegade ja kukkede levi
tamine.
5. Õppekäigud kontrollitud kanakasvatustesse ja sugulavadesse.
Kaastöölised.
E.
Linnukasvatuse
Seltsi nõuandjad. Kehtna katsejaam.
Töö hindamine. Jaoskonna kanasugulavade, punktide ja kanade kontrolli
teostajate ning kontrollitud kanade arv (aasta
kestel ligitulnud). Kontrollitud kanadest jaos
konda müüdud sugumunade, poegade ja lin
dude arv.
N r. 29. Kanamunade vastuvõtu
punktide organiseerimine.
Siht. Kanamunade tunde toimetamine
võimalikult värskematena ning vähemate
vahetalituskuludega.
Koht. Jaoskondades, kus kanadepidamine rohkem levinud. Kohtades, kus kanadepidamine ei kanna massilist iseloomu võiks
pioneeritöö jätta erakaupmehele.
Teostamine. 1. Kohtadel ellu kutsuda
iseseisvad munamüügi ühingud või ringid
olemasolevate suuremate kohaliste organisat
sioonide (piimaühing, tarvitajate ühing)
juure, kes võtaks oma ülesandeks munade
kokkuvõtmise liigetelt.
2. Ühingute koosolekul selgitada muna
müügi ühingu ehk ringi asutamise tarvidust
(kriipsutada alla vahetalituse odavust, mu
nade värskust, spekulatsiooni kõrvaldamise
vajadust).
3. Ühinguis püüda võimalikult viia ellu
müügikohustus liigete poolt ühinguile.
4. Ühinguis mune võtta kokku kaalu jä
rele.
5. Munade värskuse kindlustamiseks või
malikult mähkida munade otstele tootja maja
pidamise nummer. Selleks varustada ühingu
liikmed kummitemplitega, millel järjekorra
numbrid.

6. Ühingu poolt turulesaadetavatele munakastidele märkida ühingu nummer.
7. Leida kohaliste elanikkude hulgast isik,
kes sortimise ja vastuvõtu võiks võtta oma
ülesandeks. Hoolt kanda tema korraliku prak
tilise ettevalmistuse eest.
8. Seni kui pole loodud keskkorraldus]
võiks ühing müüa mune rohkemmaksvale
eksportöörile.
Kaastöölised. Kanamunade väljaveokontrolli, Linnukasvatuse Seltsi, Ühistegelise
Liidu, Büroo sekretariaadi tööjõud ning ko
haliste ühingute tegelased.
Kirjandus. Ühingu põhikirja ja kodu
korra kavad (Ühistegelisest Liidust).
Töö hindamine. Ühingute arv, läbi
käinud munade hulk, hinna paranemine, ühin
gute tegevuse edukus.
N r. 30. Kartuli müügiühingute or
ganiseerimine.
S i h t. Ühine ühtlase turunõuetele vastava
kartuli tootmine ja müük, kõrgema hinna saa
mise ja Eesti kartulile turu kindlustamise ots
tarbel.
Koht. Kartulikasvatuse piirkonnad.
Teostamine. 1. Selgitada koosolekutel
suure hulga ühtlase kvaliteedikartuli müügi
paremusi.
2. Kutsuda ellu iseseisvaid kartulikasvatajate ühinguid või olemasolevate põllumajan
duslikkude organisatsioonide juure kartuli
karvata jäte ringid.
3. Ühingu piirkonnas levitada ainult üht
ehk kaht müügiks kõlbulikuks tunnustatud
kartuli sorti. Selle teostamisele tõmmata või
malikult kõiki ühingu piirkonnas olevaid ja
ühtlastes mullaoludes asuvaid talupidajaid.
4. Hoolitseda, et ühiselt müügikstoodetava
kartuli kasvatuse-tehnika vastaks parema
müügikartuli kasvatuse tingimustele (väetus,
mullaolud — mitte soomaal — jne.).
5. Ühtlaselt teostada kartuli ettevalmistust
müügiks (noppida või sortida suuremad ja ter
ved kartulid eraldi ja paigutada erikuhjadesse, varustada ühingu liikmed kartulimugula
suuruse mõõtudega, enne müüki kartulid üht
laselt müügitehingu kohaselt sortida), ühiselt
müüa suurem ühtlane kvantum.
6. Võimaluse korral viia läbi müügikohustus ainult ühingu kaudu ehk loal, volitades müügitehinguks usaldusmeest või ühin
gu juhatust.
Kaastöölised. Kartulikasvatuse ühin
gu, kartuli veakontrolli, Jõgeva Sordikasvanduse ja Büroo sekretariaadi tööjõud.
Töö hindamine. Müüdava saaduse üht
lus, ühingu tegevuse edukus, ühiselt müüdud
kartuli kvantumid ja saadud hind.

Nr. 37. Talude korrastamine.
Siht. Talundite õige (tasuvam) korrastus
õige vahekorraga üksikutes tootmisharudes
ja tööjõu kasutamises, kui ka taimesaaduste
toodangu ja loomakasvatuse vahel.
Koht. Kõik jaoskonnad.
Teostamine. 1. Talvistel kursustel kä
sitada talundite korrastusküsimusi, eriti pea
tuda nende küsimuste juures, mis jaoskonnas
miinimumis on. Kirjanduse levitamine.
2. Valida rida talundeid (arvult 10—20)
jaoskonnas, mille pidajad asjast huvitatud on
ja kes oleksid nõus teostama soovitavaid korrasituskaväsid. Tarvilik on, et neis talundites
oleks juba sisse seatud või ollakse nõus sisse
seadma lihtra amatupidamine.
3. Peale põhjalikku tutvumist talundite loo
duslikkude, turunduse ja seniste korrastusoludega koostada kokkuleppel peremeestega
asjaosaliste talundite pidajatele igale tema
oludele vastav tuleviku korrastuskava. Üksi
kute alade korrastamisel ja nende kavade el
luviimisel (karjamaade parandamine, karja
tõuarendus j. t.) kasutada tarbekorral vasta
vate eriteadlaste kaasabi.
4. Aasta kestel külastada igat talundit 4—5
korda.
5. Korraldada kordamööda asjaosalistele
kooskäimisi või kitsama ringi kursusi üksiku
tes talundites, kus käsitatakse päevakorral
Olevaid talundite korrastusküsimusi.
6. Kasutada neid talundeid demonstratsioo
niks, et nende kaudu hõlbustada talu korrastusküsimuste teostamist teistes jaoskonna ta
lundites. Selleks korraldada õppekäike jaos
konna talupidajatele paremini korrastatud ta
lunditesse, et tutvustada laiemaid põllupidaja
te ringkondi jaoskonnas akuutsete korrastusküsimuste lahendamise viisidega.
7. Talude võistlused ja näitustel esinemine.
Kaastööl i s e d. Eriteadlased üksikutelt
erialadelt (eriseltside nõuandjad); Raamatupidamisitalitise tööjõud.
Kirjandus. „Talundi korrastuse analüüs“, „Paremad talud Eestis“, Th. Pooli ja V.
Ojamaa brošüürid ja artiklid, A. Rebase raa
mat, Raamatupid. Talituse aruanded. Väiketalunditest „U. Talu“ 1931. aastakäik.
Töö hindamine. Organiseeritud talun
dite arv ja tasuvusandmed enne ja peale or
ganiseerimist.
Nr. 38. Kitsepidamine.
Siht. Kääbustalundites ja alevites, kus
puudub lehmapidamise võimalus, piimaga va
rustamine teostada kitsepidamise kaudu. (Ale
vites, alevikkudes ja suuremaarvulises väike
maapidajate piirkondades vähemalt 10 kitsepidajat ja soku-punkt).

Koht. Kõik jaoskonnad. (Alevites, alevik
kudes ja teistes kääbusmajapidamistes, eriti
linnade ja suvituskohtade ümbruses).
Teostamine. 1. Selgitada kursustel
väikemaapidajate piirkondades kitsepidamise
kasulikkust ja ergutada väikemaapidajaid
nende pidamisele. Levitada vastavat kirjan
dust.
2. Leida mõnes alevis, alevikus või väike
maapidajate piirkonnas 3—5 väikemaapidajat,
kes tahavad sisse seada kitsepidamist.
3. Aidata kaasa nendele ruumide korralda
misel, kitsetallede muretsemisel, tutvustades
neid pidamisviisidega ja koostades oludekoha
selt talvised söödaratsioonid.
4. Korraldada sokupunfct või luua vastav
ring sokupidamise otstarbel. Pidada silmas
tõuparanduse põhimõtteid.
5. Külastada ülalnimetatuid majapidamisi
peale kitsepidamise sisseseadmist aastas 3—4
korda esimese 2 aasta jooksul, andes ühtlasi
ka tarvilikke näpunäiteid ja aidata kõrvalda
da kitsepidamises ettetulevaid vigu ja puu
dusi. Koguda andmeid nendest majapidamis
test kitsede saagianni ja söödakülutise kohta.
6. Tutvustada teisi väikemaapidajaid tä
hendatud kiisepidamistega (Õppekäigud) ja le
vitada sealt kitsepidamist teistesse ümbrus
konna väiketalunditesse.
Kaastöölised. Yäikemajapidamiste or
ganiseerimise eriteadlane ja väikemajapidamiste konsulendid maakondades.
Töö hindamine. Kitsede arv jaoskon
na kääbusmajapidamistes, alevites ja alevik
kudes; sokupunktide arv; täisvereliste kitsede
% jaoskonnas ja kitsede toodangute tõus.
Nr. 38. Mesilastepidamine.
Siht. Korraldada jaoskonna väikepõllu
pidajatele mesitastepidamist ja tarude valmis

tamist, et meemüük annaks väiketalunditele
tarvilist rahalist sissetulekut.
Koht. Kõik jaoskonnad, kus on hääd või
rahuldavad tingimused mesilastepidamiseks.
Looduslikkude tingimuste kõrval arvestada
väikemaapidajate isikliku huviga mesilastepidamise vastu.
Teostamine. 1. Üldistel põllumajan
duslikkudel või aianduse-mesinduse kursustel
ja kõnekoosolekutel, samuti üksikkülastamisel
leida isikuid, kes tahavad sisse seada mesilastepidamist.
2. Nendele korraldada aianduse-mesinduse
nõuandja kaasabil tegelikud mesilastepidamise kursused. Talvistel kursustel antakse näpu
näiteid mesilastepidamiseks ja juhatatakse
kätte vastav kirjandus. Sellel kursusel val
mistab iga kursuslane omale ka ühe mustritaru.
Suvisel praktilisel kursusel ja õppereisil
demonstreeritakse tähtsamaid suviseid prak
tilisi võtteid mesilas.
3. Abiks olla mesiperede muretsemisel, me
sila asukoha valikul ja algajat mesilastepidajat külastada igal suvel 3—4 korda 2 aasta
jooksul, andes praktilisi näpunäiteid jooksva
töö kohta või rakendada selleks vastavat erinõuandjat.
4. Kaasa aidata mee turundamise korral
dusel.
K :a a istöölise d. Aianduse - Mesinduste
Keskseltsi nõuandjad, põllutöökoolide mesin
duse õpetajad ja tegelikud mesinikud ümb
ruskonnas.
Töö hindamine. Mesiperede arv ja
meesaagi suurus jaoskonnas. Mesilastepidajä
te arvu kasv. Praktiliste mesinduse kursuste
ja kursustest osavõtjate arv.

TALUNDI KORRASTUS-ANALÜÜS.
TH. POOL *).
A. SISSEJUHATUS.

Agronoomiline nõuanne on olnud senini si
hitud päämiselt sinnapoole, et laiendada põllu
pidajate tehnilisi teadmisi. Viimasel ajal võ
tab aga ikka enam maad arusaamine, et käsi
käes tehniliste teadmiste laiendamisega peab
käima ka talundite korrastusküsimuste lahen
damine. Talupidaja tarvitab oma majapidami
ses saaduste tootmisel mitmesuguseid vahen
deid: maad, inim- ja hobusetööjõudu, ehitisi,
põllutööriistu, kunstväetisi jne. Ei ole tähtis
vaid nende vahendite tehniline käsitus (näit.
hää (sisustusega karjalauda ehitus, viljasaa
kide tõstmine kunstväetise kaudu), vaid ka
organisatsiooniline külg: millal, kui suurel
määral üksikuid vahendeid kasutada, kõrvaltegurite eraldamine pääteguritest jne. Sageli
võib korrastusküsimuste lahendamise kaudu—
kui võtta talupidamise tagajärgede mõõdu
puuks tema puhastulu — saavutada palju
hõlpsamini ja suuremaid tagajärgi, kui teh
niliste täienduste kaudu. Näit. võib talund teh
niliselt (maaharimise, väetamise, sortide vali
ku, loomade söötmise) olla eeskujulik, kuid
töötada ometi kahjuga, sest puudub õige loo
duslikkudele tingimustele, läbikäimise ja turuoludele vastav toodangusuund. Või on üldi
ne suund õige — näit. piimakarjapidamine,
kuid talundi taimekasvatus ei vasta toodangusuunale. Samasug-used küsimused võivad ker
kida üles kapitalide jaotusel. Sagedaseks näh
teks on liiga suured kapitalide investeerimised
ehitistesse, kuna talund samal ajal põeb talituskapitali puudust. Tihti võib saavutada
võrdlemisi suuri tagajärgi turundamisküsimuste parema lahendamise kaudu jne.
Käesolev „Talundi korrastus-anaiüüs" ta
hab olla abiks nõuandjaile korrastusküsimus
te lahendamisel. See on koostatud 1930 a. al
gul P. Ameerika Ühendriikide Põllntöödepartemangu poolt väljaantud teose „Analysis of
the Management of a Farm Business" järele,
kusjuures aine on kohandatud Eesti oludele.
Selle ülesanne on kahesugune:
1) blla juhtnööriks ja abiks talundite kor
rastusel (korrastusküsimuste lahendamisel)
kas terves ulatuses ehk üksikutes osades, näit,
taimekasvatuse, karjamajanduse, ehitiste ehk
teiste alade korrastamise alal;
2) õpetada arvestama tehniliste küsimuste

käsitamisel tulunduslikkude olukordade ja
korr asltusikü s imus t eg a.
Selleks on soovitav kõigi tehniliste küsi
muste selgitamisel kooskõlastada ja siduda et
tekannet „analüüsis" vastava päätüiki all mär
gitud küsimustega . Näit. viljade väetamisel
pidada silmas päät. V jne.
Aime käsitlus ise sünnib ^korrastuse ana
lüüsis" järgmiselt: päälkirjas (nr.) leiduvad
päätükikide järgi korraldatud korrastusküsimused, mis vajavad lahendust; esi
meses lahtris on tegurid, mis mõjutavad
küsimuse lahendamist, kuna teine osa mär
gib seda informatsiooni, mida vaja
takse küsimuse lahendamiseks. Kõigi küsi
muste lahendamisel on peetud silmas talun
dit kui tervikut.
Mis puutub informatsioonisse, mis on mõõ
duandev korrastusküsimuste lahendamisel ja
mida nõuandja enesele peab hankima, siis ja
guneb see kahte liiki:
1) üldine informatsioon — mis on
ühine enam-vähem kõigile talunditele.
2) kohaline informatsioon — mida nõu
andjal tuleb muretseda omas jaoskonnas, on
palju tähtsam ja olulisem. Iga talund selle
korrastuse mõttes on kohaliste tingimuste —
kliima, maapõhja, turuolude, ühendusteede
jne. — tulemus. Järelikult tuleb ka vastavat
informatsiooni materjali muretseda esijoones
kohalt.
Et saada ülevaadet jaoskonna majandusli
kust olukorrast üldse, on talundi korrastuse
analüüsiga seotud eestkätt üldinformatsioon
kogu jaoskonna talundite kohta. Seda tuleb
iga jaoskonna-agronoomil tööle asudes hanki
da kõigepäält.
Osa küsimuste kohta, mis talundite korras
tuse alal väga tähtsad, kuid mille suhtes puu
dub veel materjal, on kavatsus koguda and
meid vastavate uurimuste varal või Raama
tupidamise Talitise andmete põhjal. Siia kuu
luvad näit,: viljade inim- ja hobusetööjõu va
jadus, tööjõu kõikumine kuude järgi, viljade
suhtelised tootmiskulud jne.
„Talundi korrastus-analüüsi" esitatud ku
jul ei saa lugeda neil põhjustel veel mingiks
lõplikuks käsiraamatuks ehk juhtnööriks. See
on pigem kondikava agronoomiMstele nõu-

*) Redigeerinud ja üldosas ning taimekasvatuslikkudel aladel täiendanud K. Liideman.

andjatele korrastusküsimuste käsitlemisel,
millele kohalik nõuandjatepere oma koge-

muste ja uurimuste varal peab muretsema
lisaks liha ja verd.

B. ÜLDINFORMATSIOON, MIDA VAJATAKSE JAOSKONNA TALUNDITE
KORRASTAMISEL.
I. Looduslikud tingimused.
III.
Jaoskonna talundite turuolud ja saa
duste turundamistingimused.
1. Ilmastiku andmed jaoskonnas ehk selle

1. Viimaste aastate kestel läbistikku aas
tas jaoskonna talundite poolt turundatav
(müügile saadetav) saaduste hulk:
a) jaoskonna talundite raamatupidamiste
andmetel,
b) Statistika Keskbüroo poolt ettevõetud
põllumajandussaaduste tootmise ja turutoodamgu andmetel;
c) jaoskonnas asuvate ühingute (piima
ühingute, majandusühingute j. t.) ning raud
teevedude andmetel (viimased ka enne-ilmasõja aastate kohta).
2. Piima turundamise tingimused:
a) jaoskonnas
asuvad
piimatalitised;
nende aastane läbikäik, tööstuskulud, välja
maksud keskmiselt aastas ja kuude järgi.
Võrdlus teiste piimatalitistega;
b) kooritud piima kasutamisvõimalused
ja realiseerimishind, eritingimused;
c) täispiima müügivõimalused ja viisid;
piimahinnad, kõikumised eri aastaaegadel;
turundamiskulud.
3. Sigade turundamise tingimused: Lä
hema efcsporttapamaja asukoht. Veokulud
selleni. Ühissaatmise võimalused. Hinnad.
Pekisigade hinnad võrreldes peekonsigadega.
Turundatud peekon ja pekisigade hulk (pt. I).
4. Kartuli turundamine. Eksportkartuli
müügivõimalused: vastuvõtjad üksikkaupmehed ja ühingud; vastuvõttekohad, nõuetav
eksportkartul i kvaliteet. Eksportk ärtul ihinnad, keskmised ja sesoonilised. Viina- ja tärklisevabrikute asukohad ning nende poolt
II. Jaoskonna elanikud.
makstud kartulihinnad. Praaga tagasisaamise
1. Kohalikkude maaelanikkude rahvus, võimalused viinavabrikutest ja praaga hind.
harjumused, eluviisid ja ideaalid, kuivõrd Ekspordiks ja viinavabrikutele turundatud
need mõjutavad talundite korrastust.
kartulite hulk (pt. I). Siseturule minev kar
2. Jaoskonna elanikkude hariduslik tase: tuli hulk ja kvaliteedi-nõuded; hinnad.
5. Lina turundamise tingimused. Kohali
üldhariduslik koolivõrk, kutsekoolid, kooliskud linakaupmehed. Kohalikud linasordid ja
käijate arv, kutseharidusega talunikud.
3. Põllumeeste isetegevus ja ühistöö: jaos nende hinnad (keskmised ja sesoonilised).
konnas töötavad seltsid ja ühingud, nende te Linavarte müügivõimalused. Linavarte hin
nad. Linaseeme.
gevus ja seisukord.
6. Teravilja (leiva-, sööda- ja seemnevil
4. Jaoskonna rahva jõukust iseloomusta ja) turundamistingimused. Teravilja lähemad
vad andmed: pankade hoiusummad ja laenud, müügikohad: erakaupmehed ja ühingud. Veo
eluhooned, mugavused jne.
kulud. Riigi- ja kaitseväe ostud. Teravilja
5. Vaba tööjõu olemasolu jaoskonnas. Töö keskmised hinnad ja sesoonilised kõikumised.
paigad.
Nõuetav müügikauba kvaliteet.
6. Töövõimalused väljaspool talundeid
7. Kanamunade turundamine.
Munade
metsatööde, vedude jne. kujul.
vastuvõtu punktid. Munade hinnad.
*) Hüüs (hüüe, büüt, hüüde) — tarvitusele soovitatav mõiste inglisk. crop tähendamiseks; selle mõiste alla kuu
ümbruses asuvatelt ilmajaamadelt, mis näita
vad keskmist aasta temperatuuri, selle kõiku
misi aasta kestel, viimaste kevadiste ja esi
meste sügiseste öökülmade tuleku aega, kas
vuperioodi kestvust, niiskuse %>, keskmist sa
demete hulka, sademete jaotust aastaaegade
järgi, valitsevate tuulte suuna, päikesepaisteliste päevade arvu ja lumekatte kestvust.
2. Jaoskonna talundite topograafia mõju
talundite tegevusele ja talundite tüüpide ku
junemisele.
3. Jaoskonna maapõhja ja mullastiku ise
loom ja looduslik viljakus. Nende sobivus
jaoskonnas kasvatatavate hüüte*) tootmiseks.
4. Jaoskonna loodusliku taimestiku ise
loomustus, eriti niitudel ja karjamaadel.
5. Looduslikud maakuivendusolud; riik
likkude ning veeühingute veekuivendussüsteemide ulatus ja kohapäälne mõju. Maakuivenduste kulud.
6. Maaparandusainete (mergeli, lubja, tur
ba) saamise võimalused ja tingimused jaos
konna eri osades. Tarvitatav maaparandus
ainete ja väetiste hulk eri viljadele.
7. Jaoskonnas esinevad taimekahjurid ja
haigused ning nendest saadav kahju.
8. Jaoskonnas esinevad rahepiirkonnad ja
pifcsekahjud.
9. Milliste kultuuride arendamiseks prae
gused looduslikud olud on kõige soodsamad
ja millistele kultuuridele avaneb tee peale tar
viliste maaparanduste läbiviimist.

luvad kõik talus kasvatatavad taimed (teravili, kartul, hein, karjamaa taimestik j. t.).

8. Suguloomade ja praakloomade müügi
võimalused. Valitsev loomatõug. Suguvasikate hinnad võrreldes lihavasikate hindadega.
Sugupullide ja tiinete mullikate hinnad ja
müügivõimalused.
Praakloomade (vanade
lehmade) ostjad ja loomade hinnad. Lamba
liha turundamisvõimalused.
9. Mitmesuguste teiste saaduste (heina,
heinaseemne, aiavilja, mee jne.) turundamistingimused.
10. Kohalikkude maanteede ja väljapääsuteede seisukord, eriti juurdepääs piimaühin
gutele ja raudteejaamadele. Nende kõlbulik
kus eri saaduste (piima, kartuli) turundamisetks.
11. Teede seisukord eri aastaaegadel ja
nende kõlbulikkus (missuguste) autoveoks.
Teeolude parandamise võimalused tulevikus.

12. Raudtee- ja laevavedude kasutamis
võimalused saaduste turundamisel. Raudtee
ja laeva veotariifid ja kulud erisaadustele
nende mitmesuguste hulkade puhul.
13. Kohalikkude (era ja ühistegeliste) äri
de talutarvete tagavarad ja iseloom ning kau
ba läbikäik aastas (eriti jõusöötade ja kunstväetiste osituvõimalused kohal). Tähtsamate
talutarvete sissevedu jaoskonda raudteeve
dude ja kohaliku kaubanduse alusel.
14. Kohalikud turud jaoskonnas ja selle
naabruses. Nende mahutus, hinnad, ja nõu
ded kauba väärtuse suhtes.
15. Milliste talusaaduste tootmiseks on
praegused turuolud kõige soodsamad ja mil
liste tootmiseks avanevad võimalused peale
vastavate muudatuste läbiviimise turundamistingimustes.

IV. Jaoskonna talundite iseloom ja talundite tüübid.
1. Talundite arv ja maakasutus 1925 ja vastavate avaldatud uuringute ja raamatu1929 a. põllumajandusüleskirjutuste järgi, et pidamiste andmetel.
iseloomustada muudatusi talundite iseloomus:
8. Talundite hinnad jaoskonnas kohalik
kude talundite ostu-müügi andmetele.
a) ostutalundid,
9. Talundite väärtus:
b) renditalundid ostumaadel,
a) väljaarvatud normaal-aastate toodan
c) riigirenditalundid,
gute alusel,
d) asundustalundid,
b) hindamise andmetel maksustamise ots
c) ipuud talundid.
tarbel,
2. Talundite rühmitus suuruse järgi.
c) hindamise tulemusel Maapanga laenude
3. Talundite kasutada oleva maaala jao saamisel.
tus (põllu- ja aiamaa, heinamaa, karjamaa,
10'. Jaoskonnas esinevad talundite tüübid,
metsamaa, muu maa).
võttes arvesse talundite turutoodangut, too
4. Talundite viljade kasvupind ja keskmi dangu mitmekesidust, majanduse intensiiv
sed saagid hektaarilt; võrdlus jaoskonna pa sust, talutööde iseloomu jne.
remate talunditega keskmistes tingimustes.
11. Jaoskonna põllumajanduslikud raioo5. Talundite loomade arv ja koosseis.
nid.
6. Riistade ja masinate hulk jaoskonna
12. Maakorralduse (ümberplaneerimised,
talundeis ja masinatarvitajate ühingutes.
juurelõiked) vajadus ja võimalused jaoskonna
7. Talundite kapitalid ja võlakoormatus eri osades.
C. TALUNDI KORRASTUS-ANALÜÜS.
I. Üldinformatsioon üksik-talundi kohta ja talundi tüübi määramine.

Asudes üksiku talundi korrastusele, tuleb
kasutada kõiki seda üldinformatsiooni, mis
kogutud kogu jaoskonna talundite kohta, ko
handades seda talundile ja täiendades järg
miste andmetega:
1. Renditalundi korral:
a) andmed kitsenduste kohta, mis rendile
pingusse sissevõetud rentniku suhtes,
b) rendiaja kestvus,
c) rendi suurus ja iseloom.
2. Arvatavad maa juurdeostu ehk renti
mise' võimalused tarbekorral, kui ka osa maa
müügivõimalused.
3. Talundi piirjooned ja koosmik talundi
hoonete, põldude, aedade, põlluteede ja karjatänavate mõttes.

4. Talundi ehituste suurus, väärtus, pa
randuste vajadus ja kasutuskõlbulikkus.
5. Talundi majanduslikud tagavarad (siia
hulka arvatud ka metsa väärtus).
6. Talundi koormatus:
a) päranduslepingutest j. t. tingitud talundi
koormatused ja kohustused,
b) maksude iseloom ja suurus, mis lasu
vad talundil.
7. Taluniku isiklikud omadused:
a) isiklikud sümpaatiad ühe või teise ta
lundi tüübi ja tulundusala suhtes,
b) taluniku kogemused ja teadmised: talu
nik ärimehena, mehaanikuna, loodus
teadlasena, töömehena; tema ettevõtlik
kus ja taip,

II. Majapidamise alade (harude) valik.

1. Milliseid taimi kasvatada (Hüiite valik).
Talundi maade kõlbulikkus hüüte
Hüüte liigid ja sordid, mida edukalt kohal ümbrus
kasvatuseks.
konnas kasvatatakse.
Hüüte kapitali nõudlus.
Eri hüüeliikide suhtelised pindalad ja toodangud hek
Loomasööda vajadus.
tarilt kohalikus maakonnas ja ringkonnas.
Turuolud.
Maa- ja kliimatingimused kohtades, kus neid hüüsi
Viljavahelduse vajadus.
kõige edukamalt kasvatatakse (mullatüübid, väetus, kui
Talu puhastulu.
vendus).
Hüüte tööjõu nõudlus ja jaotus.
Organiseeritava talundi maapõhja ja mulla omadu
sed võrreldes naabertalude omadega, kus neid hüüsi eri
ti edukalt kasvatatakse.
Kas pole mõne ümbruses mitteesineva hüüe puudu
mine põhjendamata?
Kasvatada-kavatsetud hüüte kapitalinõudlus. Kas on
vaja nende kasvatamiseks muretseda erilisi riiste ja ma
sinaid.
Loomasööda iseloom ja hulk, mida talundis kohal
tuleb kasvatada (põhisöödad).
Kohalikud turundamise võimalused taimesaaduste
realiseerimisel. Müügivõimalused seemneviljana. Sortimispunkti kättesaadavus.
Kohalikud taimesaaduste veoolud ja tingimused
(maanteel, laeval, raudteel).
Kavatsetud taimesaaduste veokulud talundist müügiturgudeni.
Kohal üldiselt tarvitatavad külvikorrad.
Olevate külvikordade nähtavad paremused ja. puudu
sed võrreldes teiste külvikordadega (külvikorra iseloo
mustus).
Soovitav külvikord talundile, antud olude kohaselt.
Kavatsetud viljade töönõudlus aastaaegade (hooae
gade) järgi.
Üksikute viljade ebaõnnestumise korral nende aseta
mise võimalused uute taimedega.
Hüüte kombinatsioonid, mis tõotavad kõige suuremat
puhastulu.
2. Milliseid loomaliike pidada (Loomaliikide valik).
Talu kõlblikkus loomakasvatuseks
Loomaliigid ja tõud, mida tavaliselt peetakse seal
(karjamaade ja niitude seisu ümbruskonna talundites, kus talundi korrastust teosta
kord; köhasttingitud haiguste takse.
esinemine).
Igasse liiki kuuluvate loomade arv ja keskmised hin
Üksikute loomaliikide kapitali nad ümbruskonna talundites.
nõudlus.
Talundi kõlblikkus üksikute loomaliikide pidamiseks,
Kapitali läbikäigu kiirus.
tingitud talundi suurusest, maahinnast, kõlbliku ja kõlbTuruolud.
mata maa hulgast, kestvate niitude ja karjamaa iseloo
Tööjõu nõudlus.
must, põldtaimede valikust ning joogivee saamise võima
Loomasöötade hinnad.
lusest.
Arvatav kapitali nõudlus kavatsetavate sobivate loo
Talu puhastulu.
maliikide muretsemisel talundile.
Kapitali ringkäigu kiirus eri loomakasvatusharudes.
Loomasaaduste realiseerimise võimalused kohalikul
turul ning selle turu nõuded. Lähema piimaühingu, eksporttapamaja ja munade vastuvõtupunkti kaugus talun
dist ja ühendusteed nendeni.
Kohal kavatsetud loomapidamisharude tööjõu nõud
lus eri aastaaegadel.
Kohal kasvatatavad tavalised loomasööda liigid.

Loomade ostusöötade turuhinnad kohal.
Taime ning loomakasvatuse kombinatsioon, mis või
maldab kõige rahuldavamat tööjõu kasutamist aasta
kestes.
Taimesaaduste ja loomasaaduste toodangu kombinat
sioon, mis tõotab suurimat ja kindlamat puhastulu ta
lundile.
Majapidamisharude
(alade) ulatuse määramine.
III.
1. Kui palju maa alast määrata iga hüüe alla.
Põllumajanduslikult
kasutatud
Talu kaart, mis näitab olemasolevaid maaalasid (talu
kõlvikuid), nende asetust, põldude kuju, suurust jne.
maa-ala suurus.
Talu kaart, mis näitab viimase jooksva aasta hüüte
Kultuuri intensiivsus.
Erihüüte saagi kindlus (stabiil- pindalasid.
Harimise intensiivsus, mis näib olevat õigustatud
sus) ja häädus.
maksvate olude ettevaatlikul hindamisel.
Hüüte otstarb (ülesanne).
Hüüteliikide kasutamisvõimalused — otsekohe müü
Hüüte kapitalinõudlus.
gile, loomadele söötmise ehk m. kujul. Omatarbe (söögiHuute toojounoudlus.
viljad) suurus ja selle katmise võimalused. Sama karja
Turuolud.
Hüütest saadav puhastulu.
kohta.
Iga valitud majap. haru jooksvad kulud (jooksev kapit. nõudlus).
Iga valitud hüüe jooksva tööjõu nõudlus.
Arvatavad saaduste turuhinnad, kalkuleeritud, — tu
gedes suhtelisele saaduste pakkumisele ja nende nõudmi
sele turul. Seniste saaduste hindade liikumine neil tur
gudel.
Iga kasvatatava hüüe puhta tulu suurus, mida see on
annud kohalikkudes tingimustes viimastel aastatel.
Väljavaated saaduste standartide tõstmiseks.
2. Palju loomi igast liigist pidada.
Loomasöötade hinnad.
Loomasööda iseloom ja hulk, mida eri-loomaliigid vaTalundi hooned.
javad.
Eri loomakasvatusharude kapitaTeravilja, kõrssööda ja karjamaa määr, mida igale
talundis peetavale loomaliigile looma kohta vajatakse,
linõudlus.
Eri loomakasvatusharude tööjõu söötmise õige korrastuse puhul.
nõudlus.
Nõuetav lauda ruum iga talundis peetava loomaliigi
Turuolud.
pea kohta.
Maksimaalne loomade arv, mida mahutada olemas
Iga loomakasvatusharu puhas
tulu.
olevatesse hoonetesse.
Iga loomaliigi jooksev kapitali nõudlus (väljamine
Kogu talundi puhastulu.
kud, kulud) aasta kestel.
Muutused kapitali nõudluse alal, kui võrrendiliselt
suurendada või vähendada loomade arvu igas liigis.
Tööde register, tingitud kavatsetud taime- ja looma
kasvatuse korrastusest, mis võimaldab kõige viljakamat
tööjõu kasutust aasta kestes.
Loomasaaduste hinna väljavaated, tugenedes turu
nõudmisele ja pakkumisele loomasaaduste alal.
Puhastulu, mida iga loomapidamisharu on annud
möödunud aastatel kohalikus ringkonnas (ümbruskon
nas).
Puhastulu väljavaated igast kavatsetud loomapida
mise harust talundis.
IV. Missuguseid põhiparandusi talundis teostada
1. Maade laastamine ja puhastamine kividest.
Maa kasutamiskõlblikku*
Puhastamata maa-aladelt saadav tulu.
Laastamise ja puhastamise kulud.
Andmed maapuhastamise kulude kohta samasugusel
Loodetav kasu.
maal tehtud analoogiliste tööde eest,

Juba kasutadaoleva kõlbliku maa
hulk ja toodangu tõstmise või
malused sellel.
Juba kasutadaoleva karjamaa
pindala.

Loodetav igaaastane tulu maast peale maa-ala pu
hastamist.
Arvatavad maa puhastamiskulud ja järgnevad igaaastased täiendavad kulud.
Tulude suurendamise võimalused maa-alalt, kui see
jätta puhastamata.
Kas ei anna mõnel teisel talundi maa-alal sama kapi
tali mahutus paremaid tulemusi (suuremaid tulusid).

2. Missuguseid kuivendus töid võtta ette.
Oletatav maa toodanguvõime ilma
Viljasaagid samasugustel korralikult kuivendatud
maadel.
kuivenduseta.
Arvatav kuivendatud maa vilja
Vee hulk, mida tuleb kõrvaldada.
kus.
Kuivendussüsteemist tuleva vee äravoolu võimalused.
Otstarb, milleks tahetakse maad
Kuivendamata maalt suurema tulu saamise võimalu
peale kuivendus! kasuiada.
sed, kui kasvatada samal maa-alal (niiskele maale) koha
Vee ärajuhtimise võimalused.
semaid liüüsi.
Kuivenduse, järgneva üleshari
Maa kuivendus- ja järgnevad maa kultiveerimiskumise- ja rajamiskulud.
lud samasugustes oludes naabruses.
Kuivenduse korrashoiukulud.
Arvatav kuivendussüsteemi töötamise aja kestvus.
Loodetav tulu.
Arvatavad kuivendustööde jooksvad korrashoiu kulud
aastas.
Loodetav kuivendustööks kulutatud kapitali tasuvus.
Kas ei anna mõnel teisel talundi maa-alal sama kapi
tali mahutus paremaid tulusid.
3. Aedamistööd.
Olemasolevate aedade otstarbeko
hasus.
Põldviljade kaitse aedadega.
Loomaliigid, mida aiad peavad
hoidma.
Aedade kestvus ja vastupidavus.
Aedade välimus.
Aedamise kulud.

4. Tuulekaitse.
Tuulekaitse vajadus.
Metsamaterjalide hinnad.
Vastupidavus.
Kulud.

Talundis olemasolevate aedade iseloom, pikkus ja sei
sukord (parandamise tarvidus).
Põldusid ähvardav hädaoht loomade ja möödakäijate
poolt.
Aedade iseloom, mida vajatakse talu piiride, kestvate
ja vahelduskarjamaade ning teede piiramiseks.
Aedamismaterjalide iseloom kestvuse, sobivuse ja ku
lude mõttes.
Kohal tarvitatavate eri aiatüüpide ehituskulud ja vas
tupidavus (kestvus).
Aedade igaaastased korrashoiu kulud kohapealsete
andmete põhjal.
Kasu talundite tuulekaitsest eri aastaaegadel.
Mitmesuguste kasvavate puuliikide kõlblikkus tuulekaitsena.
Kasu mitmesugustest tuulekaitse viisidest eri aasta
aegadel. Tuulekaitse karjakoplites ja niidul.
Kohapealsete tuulekaitsesüsteemide rajamise kulud.
Arvatavad tuulekaitse rajamiskulud organiseeritavas
talundis.
Loodetav kasu tuulekaitsest nii talvel kui suvel.
Loodetav tulu puusaadustest, mida saadakse tuule
kaitsest.

5. Talu kõlvikutevahelised teed.
Vedude iseloom talundi põldudevahelistel teedel.
Teede vajadus.
Aastaajad, mil neid teid kasutatakse.
Kasu.
Olemasolevate teede kõlblikkus neile määratud üles
Praegune seisukord.
annete täitmisel.
Parandamise võimalused.
Teede tarvilikku seisukorda viimise kulud.
Kulud.

Tulud.
Talundi tööde pakilisus.

Põldudevahelistel teedel mitmesugusel viisil ettevõe
tud paranduste vastupidavus.
Arvatavad teede kordaseadmise kulud.
Loodetav kasu korraldatud teedest. (TööjõudJus; veoriistad).
Talundis eriaastaaegadel vajatava tööjõu nimekiri,
6. Missuguseid muudatusi võtta ette talundi koosmikus.
Tai mekas vatussüsteem.
Külvikorrast tingitud talundi koosmik, põldude arv
Talundis peetavad loomaliigid ja ja nende suurus.
loomade arv.
Andmed, mis iseloomustavad kõige kohasemat põl
Olemasolev talundi koosmik.
dude suurust nii põlluharimise kui aedamise seisukohast.
Selle puudused.
Andmed, mis näitavad kõige soodsamat põldude kuju.
Olemasolev koosmik, taimekasvu pindalade kontuurid
Masinate tarvitamine talundis.
ja nende puudused märgitud talu kaardil.
Kulud.
Puuduste iseloomustus ja nende kõrvaldamise kulud.
Parandusteks vajatav aeg.
Muldade liigid ja asukohad, viljade seisukord, aedade
parandamise tarvidus, mitmesuguste takistuste iseloom,
milledega väljade ümberjaotamisel tuleb arvestada.
Y. Milliseid ehitusi võtta ette.

1. Milliseid ehitusi võtta ette elamu alal.
Mil määral vastab elamu moodsa taluelamu ideaali
Perekonna suurus.
dele ja tervishoiu nõuetele ehituse ja sisustuse mõttes.
Peremehe jõukus.
Olemasoleva elamu sobivus perekonnale elamu suu
Sissetulek.
ruse ja sisustuse poolest.
Elamise ideaalid.
Ligikaudne talundi aastane puhastulu ja peremehe
Elamu seisukord (remondi vaja
kindlad lisatulud.
dus).
Andmed, millele rajada talundi tulude suhtelist jao
Võimalikud mõnusused.
tust kõige pakilisemate ja tarvilikumate vajaduste rahul
Kulud.
damiseks, siia hulka arvatud ka väljaminekud elamu pa
Talundi kandejõud.
randuseks ja uuenduseks vajalikus ulatuses.
Andmed, mis näitavad, mil määral elamu ehitustesse
ja sisustusse mahutatud investeerimised on õigustatud
võrreldes kogu talundi investeerimistega.
Arvestusviis, mille varal saab võrrelda vana elamu
ümberehituse kulusid uue ehituse rajamise kuludega.
Vajalikkude paranduste, nagu katuste kohendamiste,
värvimise jne. pakilisus, et hoida alal ehitust ja tema vä
limust.
Kalkulatsioon, mis näitab, millised parandused ja üm
berehitused võtta ette otsekohe ja milliseid neist võib
teostada järgnevatel aastatel.
Andmed, mis näitavad, kuivõrd aitavad säästa töö
jõudu moodsa elamu veevärk, kütte- ja valgustussisseseaded.
Kasu, mida saadakse veevärgi, kütte- ja valgustussisseseade moderniseerimisest.
Mil määral rahuldavad nende omanikke veevärk, küt
te- ja valgustussisseseaded ümbruskonna talundite ela
mutes.
Asjatundjate kaasabi saamise võimalused vana elamu
ümberehituse ehk uue elamu ehitamise korral plaanide
valmistamisel.
Talundi üldine tööde register, et näha, kuivõrd ta
lundi enese tööjõudu võib tarvitada talundi elamu ümber
ehituse töödeks.
Talundi elamu parandamiseks ehk ümberehitusteks
tarvisminevate tööjõudude väljaspoolt palkamise võima
lused.

Elamu kõige sobivam asukoht, arvestades maanteede,
talundi kuju (kontuuride) ja teiste ehitustega.
2. Milliseid ümberehitusi võtta ette teis*te hoonete juures.
Ehitiste suurus.
Andmed, mis näitavad, kui palju on vaja talundis
Ehitiste seisukord.
hooneid igat liiki loomade, loomasööda, viljatagavarade ja
Otstarbekohasus.
inventari mahutamiseks.
Käepärast olevad odavad ehitusTarvilikkude paranduste, nagu uute katuste tegemise,
materjalid.
värvimise jne. pakilisus, et vältida hoonete lagunemis4
Kulud.
ja hoida alal nende välimust.
Jooksvate paranduste või ümberehituste vajadus otse
kohe ning nende tööde edasilükkamise võimalused järg
nevateks aastateks.
Tööde nimekiri, mis näitab, millal ja kui palju ta
lundi tööjõust võib kulutada ehitiste parandamiseks.
Tavaline kõrvalehitiste väärtus võrreldes elamu väär
tusega Eesti talundites.
Mil määral vastavad kõrvalehitised moodsatele ots
tarbekohasuse nõuetele nii oma konstruktsiooni kui si
sustuse mõttes.
Arvestus, mis näitab vana hoone ümberehituse ku
lusid moderniseerimise otstarbel, võrreldes uue ehitise ra
jamise kuludega.
Abisaamise võimalused ehitiste plaanide valmista
misel.
Vilunud ehitismeistrite ja tööliste saamise võimalused
ehitiste püstitamisel ja parandamisel.
Andmed tööjõu kokkuhoiu võimalustest moodsa ruu
mide jaotuse ja sisustuse korral.
Kalkulatsioon, mis näitab moodsa ruumide jaotuse ja
sisustuse tasuvust.
Kõrvalhoonete otstarbekohane asetus talundi maa-ala
ning maanteede suhtes, et hoida kokku vedusid talundis.
3. Milliseid muutusi võtta ette talundi õueplaaanis.
Praegune taluhoonete ümbrus.
Kõige paremini planeeritud talundid kogukonnas, nii
tööjõu ja aedade kokkuhoiu, tuulekaitse kui päikesepaiste
Otstarbekohasus.
kasutamise mõttes.
Kaunidus (ilme).
Talundi olemasoleva õueplaani kaart masstaabis, kus
Tulehädaoht.
on näidatud hoonete, õue, köögivilja- ja iluaia asukoht.
Kulud.
Talundi õueplaani võrdlus kogukonna kõige pare
mini planeeritud talundite õuetega.
Faktid ja põhimõtted, mis on olnud aluseks Põllumajandusliidu Ehitustalitise poolt väljatöötatud eeskujulik
kude õueplaanide kokkuseadmisel.
Talundi vajadus õue, köögiviljaaia, puuviljaaia ja
iluaia suuruse suhtes.
Majanduslikud kulud, tingitud muutuste ettevõtmi
sest õueplaanis otsekohe või järkjärgult eeltulevatel aas
tatel tööde vaheaegadel.
Rahuldav õue, köögivilja-, puuvilja- ja iluaia asetus
ehitiste, teede ja üksteise suhtes.
Kestva iseloomuga õueosade, nagu ehitiste, puude
jne. ümberasetamise võimalused (raskused).
Istandite vajadus talundi õuel, arvestades nende vas
tupidavuse ja kestvusega.
Ajutiste istandite kasutamise võimalused.
Aedade vajadus talundi ümbruse üksikute osade pii
ramiseks.
Ümberehituste arvatavad kulud.

4. Milliseid ümberehitusi võtta ette jalgteede ja karjatä
navale suhtes.
Valitsev olukord.
Karjatänavale asetuse otstarbekohasus, mis viivad
Selle otstarbekohasus.
lautade ja elamu juure, nende avaruse (laiuse), sihi ja
Ilme (kaunidus).
ummistuste ärahoidmise mõttes.
Kulud.
Nõuded tänavate suhtes, mis peavad püsima hääs s
sukorras läbi aasta.
Olemasolevate tänavate seisukord võrreldes soovitava
seisukorraga.
Kas on sobiv võtta ette muutusi tänavate alal otse
kohe või jätta see töö tulevikku, talutööde vaheaegadeks.
Olemasolevate ehitiste asetuse püsivuse aste.
Jalgteede ja tänavate sobivus istandite suhtes, mida
soovitatakse rajada ehitusinseneride ja arhitektide peolt
talundi ilu tõstmiseks.
Ümberehituste arvatavad kulud.
5. Milliseid istandeid rajada talus.
Olemasolevad istandid (puud ja
Aianduse põhimõtted, mida tarvitatakse talundi aepõõsad).
dade rajamisel.
Kaitse, mida nad pakuvad.
Kaitse, mida pakuvad olemasolevad puusalgad. Tuu
Väline ilme (ilu).
le- ja tulekaitse ja piksehädaoht.
Talundi õueplaan, mis näitab piirjooni, mille põhjal
Kas rahuldavad nõudeid.
Kulud.
töötada välja istandite kava.
Talundi õue tuulekaitse vajadus.
Puude ja põõsaste iseloom, mis kõlbavad kasutami
seks mitmesugustel tingimustel.
Aeg, mis on vajaline istandite sotetamiseks.
Lagedate platside alale jätmise vajadus muruplatsi
deks.
Istandite rajamise ligikaudsed kulud.
VI. Talundi majapidamise iinantsimine.
1. Kuidas teostada kapitalide suhtelist jaotust talundi
mitmesuguste osade vahel.
Kasutadaoleva kapitali suurus.
Talundi kapitalinõudlus arvestades talundi maa, ehiTalundi tulundamise iseloom (ta- tiste ja aedadega, kuivendustöödega, veevarustuse, põlluteede, tööloomade, toodanguloomade, masinate ja riistade,
lundi tüüp).
söötade ja tagavarade, operatsiooni kapitali (sularaha),
Talundi suurus.
taluniku töö ning palgatud tööjõu tarvega (P. KaamatuKultuuri intensiivsus.
pidamistalitise andmed).
Talundi puhasvarandus.
P. Raamatupidamistalitise andmed, mis näitavad
protsentides maa, ehitiste, inventari ja loomade väärtust
kogu talundite väärtusest.
Keskmine suhe mitmesugusteks ülesanneteks kuluta
tud kapitalide vahel kohalikkudes eri tüüpi ja lahkumi
neva suurusega talundites.
Alused, mille põhjal arvata välja tulu, mida saadakse
mitmesuguste produktsioonitegurite peale kulutatud ka
pitalidest.
Tehnilised piirid, milleni talus kapitalide määramisel
üksikutele produktsiooni-teguritele võib minna. Kapi
tali tasuvuse kindlus ja kõikumised üksikutel aladel.
Andmed eelmiste aastate kogemustest, mida võib ka
sutada juhtnööriks kapitali jaotusel. Milline ala on ta
lundi arenemisel takistavaks teguriks.
Võimalused inventari ostuks või rentimiseks.
Kalkulatsioonid, mis näitavad, mis on kasulikum,
kas laenata raha, et seda kulutada ostudeks, või ajutiselt
üürida tarvilikke esemeid.

Laenu saamise võimalused tugenedes varanduse puh
tale (netto) väärtusele.
2. Kuidas muretseda laenu (hõlbustada laenusaamist).
Laenu määr ja protsent.
Andmed, millele tugeneda laenu suuruse kindlakste
Laenu kestvus.
gemisel.
Kindlustused.
Kalkulatsioon, mis näitab loodetavat puhta rahalise
Tasumine.
tulu tõusu ettevõtte suurendamise korral ja laenutasumise võimalusi. Tulude kõikumiste võimalused.
Andmed, mille põhjal arvata välja aega, mille kestel
raha läheb vaja. Vaba raha olemasolu laenutasumise
tähtpäevadel.
Andmed mitmesuguste laenuasutiste kohta, mis näi
tavad laenu %%, laenu kestvust, laenudega seotud margija tempelmaksude suurust, laenu tagatiseks nõutavaid
kindlustus!, laenu vahetalituskulusid jne.
Harilikud laenu %% kohal mitmesugustelt laenuliikidelt mitmesugustes tingimustes.
Veksli- ja võlakohustuse-laenude tegemise ja tasu
mise iseäraldused.
Talundi osade pantimise võimalused ja sellega seotud
protseduurid.
Pantimise mõte ja kasu.
Eeldused, millele baseeruvad soodsa krediidi saamise
võimalused.
3. Mida teha vaba rahaga.
Vaba raha hulk.
Talundi tootmisalade laiendamise ja intensiveerimise
Sellest saadavate tulude suurus.
võimalused.
Tulude kindlus.
Vaba kapitali olemasolu, mida võib mahutada väljasKapitali kindlus.
poole talundit.
Olemasolevad võimalused raha investeeirmiseks väl
ja spoole talundit.
Mitmesuguste eraisikute ja organisatsioonide (asu
tiste) kindlustused, kes otsivad laenu või pakuvad müü
giks teatud liiki väärtpabereid (pantkirju, aktsiaid, osa
tähti).
VII. Talundi arvepidamine.

1. Mida võtta arvestamise esemeks.
Talundi tüüp (iseloom).
Andmete kasutamisvõimalus, mida saadakse arvepiArvestuse eesmärk.
damisel.
Nõuetav aeg ja kulu.
Arvepidamiseks tarvilik aeg ja kulud.
Eriarvete pidamise vajadus võrreldes talundi üldarvepidamisega.
Kodumajanduse, isiklikkude ja perekonna väljami
nekute suhe talundi kogukuludega.
2. Missuguseid arveid pidada.
Arvete ülesanne.
Mitmesuguste arvete väärtus.
Nõuetav aeg.
Täieliku arvepidamise ja osaliste arvestuste suhteline
väärtus.
Arvatav tarvilik aeg ja olemasolev aeg arvete pida
miseks.
Olulised faktid, mis oleks vaja selgitada arvepidami
sega.
3. Missuguseid arvepidamise formulaare kasutada.
Arvestuste iseloom.
Harilikult tarvitusel olevad formulaarid.
Lihtsus.
Olulised sissekanded eriarvete pidamisel.

Otstarbekohasus.

Formulaaride kokkuseadmine otstarbekohasteks ja
täpseteks sissekanneteks.
Olemasolevate formulaaride kõlblikkus sissekanne
teks, mis on vajalikud mitmesuguste arvete pidamisel.
Raamatupidamistalituse formulaarid ja abi.
4. Millal teha algust inventuuriga.
Talundi tüüp.
Talundi tööde uue tsükli algus.
Aeg, mil loomasööda ja teised tagavarad on kõige
vähemad.
Aeg, mil talundi tööd on kõige vähem pakilised.
5. Kuidas teha aktiva ja passiva sissekandeid.
Arvestatavad üksused.
Vahe inventuursissekannetes selle tegemisel mitme
Arvestamise viis.
sugustesse eri arvetesse või talundi üldisse inventuuri.
Inventuuri ülesanne.
Hindamise alus.
Inventuuri tegemine kodumajanduse, isikuliste ja
perekonna arvete pidamisel võrreldes inventuuri tegemi
sega kogu talundi arvepidamisel.
Liikumata varanduse, riistade ja masinate hindamise
viisid.
Olemasolevate tagavarade, nagu loomasöötade, tera
vilja ja seemnete hindamise viisid.
Andmed kadusuuruse ja vähenemise kohta loomasöö
tade, vilja ja seemnete seismisel.'
Loomade hindamise viisid.
Sularaha, nõudmiste ja maksuvõlgade koht inven
tuuris.
6. Kuidas grupeerida aktiva ja passiva sissekandeid.
Talundi tüüp.
Inventuuri sissekannete grupeerimise otstarbekohaArvete iseloom.
sus selleks, et näidata teatavat liiki omanduse tõelist
väärtust.
7. Kus kohal teha sissekandeid eriarvete pidamisel.
Sissekannete (arvete) iseloom.
Toodangu-andmete sissekandmine vastavalt mõõtArveraamatu kättesaadavus (kasu- mise ehk kalumise paigale.
tamisel).
Hädaoht arveraamatutele tingitud tulest, võõriti paiTäpsus.
gutusest ja vigastustest.
Arvepidamise kestvus.
Arveraamatutesse sissekandmise hõlpsus.
Arvete kokkuvõtmise otstarbekohasus ja hõlpsus.
8. Millal teha eriarvete sissekandeid.
Otsekohe tehtud sissekannete täpsus võrreldes tagant
Arvete iseloom.
järgi tehtud sissekannetega.
Täpsus.
Ajakulutuse hinnang, mis kulub sissekannete väära
Olemasolev aeg.
tuste ja meelespidamise vigade kõrvaldamiseks ühe või.
teise sissekande viisi juures.
Igapäevaste sissekannete nimestik.
Mitmesuguste arvete sissekannete iseloom, olenev
sissekannete detailidest ja sagedusest.
9. Milliseid nõudeid asetada arveraamatute puhtusele ja
korralikkusele.
Arvete iseloom.
Nõuded mitmesuguste sissekannete korralikkuse suhTäpsus.
tes.
Isiklikud võimed.
Kogemused arvete pidamisel möödunud ajast.
10. Missuguseid väljavõtteid arvetest koostada arvestusa j a lõpul.
Arvete iseloom.
Investeeriud kapitalide intresside arvestusmeetodid.
Kunstväetise ja sõnniku kulude jaotusmeetodid üksi
kute aastate ja viljade järgi (järeltoime).

Üldkulude arvestamise meetodid.
Perekonnaliikmete poolt tehtud töötasu arvestamisviisid.
Inventari puhta väärtuse tõusu ja languse arvesta
mise meetodid inventuuri põhjal, mis tehtud aasta algul
ja lõpul.
Kahe ehk enam ettevõtteharu või kahe ehk enam
saaduse ühiste kulude jaotamismeetodid samas ettevõttes.
Kalkulatsiooni meetodid talu puhastulu, töötulu ja
inventari juurekasvu arvestamiseks, ning nende võrdleva
t ähenduse fikseerimiseks.
Iga ettevõtteharu tasuvuse (tulukuse) kalkulatsiooni
meetodid, arvestatud kapitali, töö ja toodangu üksuse
suhtes.
Nõuetavad sissekanded, mis on vajalikud iga arve
kokkuvõtmiseks.
Otstarbekohane sissekannete liigitus eriarvete pida
misel.
11. Missuguseid järeldusi teha arvepidamisest talu toot
misharude (e 11 e v õ t e t e) ulatuse suhtes.
Tootmisharude tasuvus (tulu).
Andmed tootmisala sissetuleku kohta kapitali, töö ja
toodangu üksuselt.
Talu üldine tasuvus.
Andmed talundi üldise tulu kohta, töötulude ja tulu
osa kohta, mida annab talundi iga tootmisharu eraldi.
Läinud aasta tootmistingimuste võrdlus normaalaasta
omadega, kusjuures on arvestatud läinud aasta ilmastiku
oludega kui ka taime- ja loomakahjuritega.
Läinud aasta turu tingimuste võrdlus normaalaasta
turuoludega.
Eeltuleva aasta turu tinigimuste ennustus olevatel
andmetel (peekonihindade tsüklid j. t.).
12. Milliseid muutusi võtta ette arvepidamise põhjal
tootmisharudes.

Talundi üksikute
tulud.
Talundi tulu.

tootmisharude

VIII.

1. Mida vaja osta.
Ehitise iseloom.
Ehitise kavand.
Kohapeal saadavad materjalid.
Kulud.

Tööüksuste ja töö hulk, mida on vaja teha igas talundi tootmisharus.
Effektiivsus (tõhusus) ja oskus igas töö.
Töö otstarbekohasus võrreldes edukalt töötavate talu
pidajate omadega.
Ehitusmaterjalide ost.

Pajatava ehitise iseloom — võttes arvesse selle ülesannet, kapitaalsust (vastupidavust ja kestvust) ja tarvitadaolevat ehituskapitali.
Ehitise detailplaan täieliku materjali eelarvega, kus
on arvestatud selle suuruse, konstruktsiooni ning otstar
bekohasusega.
Materjalide hulk ja iseloom, mida võib saada talust
endast.
Vajalikkude materjalide üksikasjaline loetelu materjaliliikide järgi.
Mitmesuguste sarnaste materjaliliikide iseloomustus,
arvestades nende kõlbulikkusega ja vastupidavusega,
võrreldes nende hindadega.
Omast talust saadavate ehitusmaterjalide hind, nagu
palkidel, laudadel, kividel, kruusal, liival, võrreldes ma
terjalide hindadega, kui neid osta väljaspoolt.

Tarvitamise aeg-.
Hinna kõikumised.
Kohalevedamise aeg-.

3. Kust kohalt osta.
Pakkumine.
Hinnad.
Maksutingimused.
Veokulud.

Aeg, millal ehitust vaja püstitada.
Aeg, mis on vajalik materjalide kohaletoimetamiseks.
Ehitusmaterjalide hinnad ja andmed, mis iseloomus
tavad eri ehitusmaterjalide hindade kõikumist.
Tööde nimestik, mis näitab, mil talu jooksva töö
nõudlus on kõige vähem.
Teede olukord eri aastaaegadel.
Äride asukohad, kes müüvad ehitusmaterjali.
Eri ehitusmaterjalide — eriti puumaterjali — liigitus
selle väärtuse järgi.
Üksikute materjalide hinnad eri ärides.
Materjalide veokulud ehituskohani äridest.
Ühisostude võimalused.
Ostuvõimalused eritingimustel (mets, sement).

IX. Põllutööriistade ja masinate ost.
1. Milliseid tööriistu j a masinaid osta.
Käsitööriistade komplektide koosseis.
Talundi vajadused.
Talundis (inventuuris) leiduvate masinate paranduse
Olemasolev inventar.
vajadus ja paranduse kulud.
Selle remondi võimalused.
Talundi iseäralsused, mis lubavad kasutada üksikute
Kulud.
viijaliikide juures tarvisminevaid masinaid.
Nende, kogukonnas asuvate talundite iseloomustus,
kus masinaid rahuldavalt tarvitakse.
Käsitööriista ehk masina ostu, töötamise, paranduse
(alalhoiu) ja kustutuskulude suurus.
Mitmesuguste asutuste ja katsejaamade poolt avalda
tud andmed tööriistade ja masinate töö-kulude kohta ka
sutatud maa hektarilt Eestis.
Inimtöö ja masinatöö kulude võrdlus.
Olemasolevate tööriistade ja masinate vastavus (kõl
bulikkus) talundi nõuetele.
Hobuse tööjõu, mootori- ja auruj õu kulude võrdlus
masinate kasutamisel.
Erisuurusega masinate töö ja kulu võrdlus.
Talundi pindala või selle vilja pindala laiendamise
võimalused tulevikus, mille jaoks masin on muretsetud.
Olemasolev või renditav jõumasin.
Naabrilt palgatud masinatöö kulud võrreldes oman
duseks muretsetud masinate töö kuludega.
Eeldused, mis võimaldavad ja teevad soovitavaks mu
retseda masinaid ühistegelisel alusel ehk koos naabri
tega.
Masinate ja riistade tüübid, mis on kohased seal ring
konnas tarvitamiseks, kus talund asub.

2. Millalosta.
Vajaduse pakilisus.
Kapitali olemasolu.
Hinnad.

Olemasoleva inventari kõlbulikkus.
Iga masina ja riista seisukord eriti, hinnatud uuega
asetamise vajaduse seisukohalt.
Kalkulatsioon, mis näitab kui palju raha võib kulu
tada masina ostuks.
Tarvitatud masinate ja riistade ostuvõimalused oks
jonitelt.
Võimalikud masinate hinna muutused tulevikus.
Aastaaeg, millal masinat tarvitatakse.

3. Kust kohalt osta.
Soovitud masina tüüp.
Hinnad.
Maksutingimused.
Veokulud.

Soovitavate masinate ja riistade üksikute tüüpide ja
firmade väärtus ning- iseloom.
Riista ehk masina tüüp, mida on kõige kohasem osta
(organiseeritavale) talule.
Äride nimestik, kes müüb ehk valmistab soovitud
tüüpi riistu ja masinaid.
Tagavaraosade saamise võimalused.
Äride poolt väljakuulutatud masinate ja riistade päevahinnad ja maksutingimused.
Ühisostu võimalused.
Andmed veokulude kohta.

X. Aedamismaterjalide ost
1. Missuguseid materjale osta.
Tarvilikkude aedade iseloom.
Aedade iseloom.
Andmed, mis iseloomustavad mitmesuguste aedamis
Remondi vajadus.
materjalide vastupidavust.
Aedade pikkus,
Puumaterjalide kõlbulikkus ja kohasus aedamiseks.
ivulud.
Erimaterjalide määr, mis on vaja uute aedade püsti
tamiseks või vanade paranduseks.
Materjalide hinnad üksuselt või jooksvalt meetrilt.
Eri aedamismaterjalide võrdlevad soetamise, korras
hoiu ja kustutuse kulud.
Sement-aiapostide hind talus valmistades ja ostes.
Elavaiad, nende rajamiskulud, puuliigid, kestvus, so
bivus.
2. Kustkohalt osta.
Võimalikud muudatused aedmaterjalide hindades tuSoovitud materjali liik.
elvikus.
Hinnad.
Soovitud aedamismaterjalide liigitus väärtuse ja
Veokulud.
omaduste järgi.
Materjali iseloom, mida talundis vajatakse.
Äride nimestik, kes müüvad soovitud materjale.
Veokulude arvestus.
XI. Kunst/väetiste ost.

1, Missuguseid väetisi osta.
Toiteolluste miinimumid.
Kunstväetise analüüsiandmete tähendus, mis on märNõuetav toodangu tõus ja tasuvus, gitud väetiste kottidel, ja väetiste kontrolli seaduse kaKulud.
sutamine.
Väetisolluste hind üksikutes väetistes (kg/% hind).
Mulla väetuse vajadus (väetisolluste puudus). Mulla
lupjamise vajadus. Orgaanilise aine puudus.
Kasvatatavate viljade väetise vajadus. Enamsaakide
realiseerimise võimalused ja tingimused.
Väetatava vilja pindala.
Üksikute väetisliikide toime eriviljade väetamisel; järeltoime.
Üksikute samaliiki väetiste eriomadused ja kõlbulik
kus eri viljadele ja muldadele (näit. fosforiit, toomasjahu, väävelhapu ammoonium).
Kunstväetiste tarvitamise tehnilised ja tulunduslikud
eeltingimused talus (kas on ainult väetus miinimumis'?).
Igat liiki väetusainete hulk, mis viljade väetamisel
vajatakse. Väetuse intensiivsuse piirid.
Eri väetusainete segamise kõlblikkus ja tingimused.

Kunstväetiste asendamise võimalused koduste väetis
tega (virts, sõnniku hulga suurendamine ja väärtuse tõst
mine, puutuhk, haljas väetus).
2. Millal osta.
Tarvitamise aeg.
Kapitali olemasolu.
Hinnad.
Tagavarad.
Veoolud.

Andmed viljade külviaja ja õige väetamise aja kohta.
Tööde nimekiri, mis näitab millal kunst väetisi on kõi
ge sobivam vedada, ilma et see segaks jooksvaid kiireid
talutöid.
Aeg, mis on vajalik kunstväetiste segamiseks; millal
seda teha ilma et see segaks pakilisi jooksvaid talutöid.
Millal on kasutada vaba raha.
Kunstväetiste hinna kõikumised kuude viisi; ostu
soodustused.
Võimalikud hinnamuutused tulevikus.
Arvatav kasu, kui osta kogu aasta kunstväetise taga
vara ühekorraga.
Väetiste tagavarade soodsate mahutamisvõimaluste
olemasolu talus ja üksikute väetiste hoiduvus.

3. Kust kohalt osta.
Väetise sobivus.
Hinnad.
Maksutingimused.
Veokulud.

Ühisostu võimalused (laevalt).
Äride nimestik, kes müüvad soovitud väetusaineid.
Äride usaldusväärsus väetistega kauplemisel.
Äride hinnad ja müügitingimused.
XII. Loomasöötade ost.

1. Mida osta.
Söötade puudus.
Kasu ostusöödast.
Kulud.

Talundi ostusööda vajadus, võttes arvesse talundis
peetavate loomade arvu ja iseloomu.
Talundis kasvatatud söötade hulk ja iseloom (liigid).
Talundis kasvatatud söötade iseloomustus võrreldes
talus peetavate loomade vajadustega (söödanõuetega).
Ostusöötade hinnad võrreldes talundis kasvatatud
söötade ja piima hindadega.
Osta kavatsetud ostusöötade koosseis ja seeduvate
söötainete sisaldus (seedivus, kontsentratsioon).
Kaalumisele võetud erisöötade söödaväärtus.
Söötade asendamise võimalused üksteisega.
Kohaste söödaannuste kalkuleerimisviisid.

2. Millal osta.
Tarvitamise aeg.
Olemasolevad rahatagavarad.
Söötade hinnad.
Tagavarade suurus.

3. Kust kohalt osta.
Soovitud söödaliigid.
Hinnad.
Veokulud.

Andmed, mille varal kalkuleerida seda ajajärku mil
ostusööte talundis vajatakse.
Aeg, mis kulub sööda muretsemiseks talundisse.
Andmed selle kohta, millal on olemas ostuks tarvi
likku kapitali.
Söötade võimalikud hinnamuutused tulevikus.
Olemasolevad ja nõuetavad laduruumid söödatagavarade mahutamiseks.
Ühisostude võimalused.
Äride nimestik, kes müüvad soovitud sööte.
Söötade hinnad eriärides.
Veokulude suurus.

XIII. Talundi varanduste kindlustus.

1. Mida kindlustada.
Riisiko.
Kulud.

Riisiko suurus, milline ähvardab talundi hooneid ja
inventari ning muud varandust (loomad, vili j. t.).

Võimalikkude õnnetuste iseloom ja ulatus, tingitud
mitmesugustest põhjustest.
Andmed, mis näitavad kindlustuskulude suurust võr
reldes kindlustustasuga.
2. Kui kõrgelt kindlustada.
Riisiko suurus.
Varanduse iseloom ja asukoht, selle kahju seisuko
halt, mille vastu kindlustatakse.
Varanduse väärtus.
Laenude suurus.
Andmed, millele rajada varanduse väärtuse hinnan
Kulud.
gut kindlustuse korral.
Kindlustusseltside poolt tarvitatav kindlustatava va
randuse hindamiseviis.
Kindlustuspreemia suurus võrreldes maksu võima
lustega.
Kohalikkude agentide kindlustustingimused.
3. Missuguses kindlustusseltsis kindlustada.
Usaldus.
Andmed kohal töötavate kindlustusseltside soliidsuse
Kindlustusviisid.
(usaldatavuse) kohta.
Kindlustusmaksu suurus.
Kindlustamise protseduur kindlustuslepingu ehk po
liisi valmistamise kujul.
Kohal töötavate vastastikuste kindlustusseltside kor
raldus ja töötamisviisid.
Kindlustuspoliisi kohta käivad üld- ja erimäärused.
Standartpoliis, nagu nõuab seda seadus.
Eri kindlustusseltside kindlustusmaksud.
Klientide kohta maksvad kindlustusmaksude maksutingimused.
XIV. Tööjõu palkamine.

1. Kui palju pidada palgalist tööjõudu.
Talundi suurus.
Talundi eri töötamisharude ulatus, arvesse võttes
Ettevõtete intensiivsus.
hüüte pindalasid ja loomade arvu. Kõrvaltööd ja kõrvalharude uuestirajamise väljavaated.
Perekonna tööjõud.
Töötasu (palgad).
Eri töötamisharude intensiivsus, arvestades hüüeliikidega ja talundis peetavate loomade iseloomu ning ots
tarbega.
Kasutadaolevate masinate ja riistade liigid ja arv.
Vajalik inimtööjõu hulk masinate ja riistade kasuta
miseks.
Talundis esinevate eri tööliikide normid, mida üks ini
mene päevas võib sooritada.
Ajajärgud, mil tööjõu tarve on kõige suurem.
Kultuuride intensiivsuse mõju nõuetava tööjõu suu
rusele.
Peremehe perekonna tööjõu suurus ja töökõlblikkus.
Arvatav tööliste arv, mida võib palgata kestvalt
jooksva töö jaoks.
Kalkulatsioon, millisel määral saab tööjõudu kokkuhoida mehaniseerimise teel ja kuivõrd see end tasub.
2. Missugust tööjõudu palgata.
Saadaolevate tööliste iseloom, tingitud tööliste ise
Töö iseloom, mida tuleb teha.
Tööle palkamise kestvus.
ärasustest, kogemustest ja harjumustest talutöös, ning
Eluruumid.
nende kõlbulikkus talundis elamiseks ja töötamiseks.
Palgad, mida makstakse talutöödel üksikute tööde
Töötasu.
eest eriti pakilisel ajal lühikese aja kestes, näit., heina
tegemise, rukkilõikuse, kartulivõtmise ja viljapeksu ajal.
Palgad, mida makstakse talutöö eest harilikul ajal.
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Tööliste kohase mahutamise võimalused (eluruumid)
talundis.
Palkade suurus, mida harilikult makstakse ümbrus
konnas üksikute soovitud tööliste liikidele.
3. Kui suurt palka maksta töölistele.
Töö iseloom.
Palkade suurus, mida harilikult maksetakse nõuetava
Tööliste iseloom.
töö eest.
Harjumused.
Hariliku töötasu suurus tööde pealt, mida tehakse
tüki töö alusel, nagu kraavivõtmine, juurvilja harvendus,
kartulivõtmine, turbalõikus jne.
Tavalised kohapealsed aastatööliste ja suviliste kuu
palgad.
Palga suurus, mida vastavad töölised võiksid saada
teistel tööaladel (tööstuses) ümbruskonnas.
Moona ja rahapalga vahekord. Missugune on sobi
vam teatud majanduslikkude konjunktuuride puhul.
4. Missuguste ruumidega ja mõnusustega varustada töölisi.
Töölise elamisstandart.
Elamisstandart, millega töölised on harjunud.
Töötasu.
Elu (magamis) ruumide iseloom, mida kohalikus
ümbruskonnas antakse töölistele kasutada.
Vallaliste inimeste soov saada osa talundi koduma
janduse hüvedest.
Ehitiste või ruumide iseloom, mida vajatakse tööliste
paigutamiseks palkamisel lühikeseks ajaks pakiliste töö
de puhul.
Elamute iseloom, mida vajatakse abielus olevate töö
liste ja nende perekondade mahutamiseks.
Tööliste teiste nõuete rahuldamisvõimalused peale
rahapalga (piim, küte, aiamaa, looma karjamaa jne.).
Elamisvahendite (mõnususte) rahaline väärtus, mida
abielus töölistele tuleb anda.
5. Milliseid palgalepinguid sõlmida palgatud töölistega
Tööliste iseloom.
Tööliste intelligentsus ja osavus.
Töö iseloom.
Tööde iseloom, mida tuleb teha.
Kõrvaltööde (tehtavad väljaspool harilikku tööaega)
Palgalepingu kestvus.
liulk, mida töölisel tuleb sooritada.
Harjumused.
Seadused.
Täpne juhend kuidas neid kõrvaltöid tuleb teha.
Palgamaksmise tähtajad (nädala, kuu või veerand
aasta kaupa).
Palgamaksmise ulatus ja viisid.
Vahed palgatingimustes lühikeseajaliste palkamiste
ja pikaajaliste palgalepingute korral.
Harjumused ja seadused, mis määravad päevase töö
aja kestvuse, puhkepäevade arvu, palgamaksmise viisid,
vallaliste tööliste toitluse- ja korteriolud, abielus tööliste
moonapalga suuruse ja iseloomu.
Seadused ja harjumused, mis nõuavad palgalise töö
jõuga suusõnaliste või kirjalikkude lepingute sõlmimist.
XV. Talundi töölistega ümberkäimine.
1. Milliseid isiklikke suhteid luua töölistega.
Palgatööliste rahvus, intelligentsus ja ideaalid.
Tööliste iseloom.
Vahe töömäärustes (juhtnöörides) ja juhtnööride
Tööliste arv.
andmise viisis juhtudel, kui töölised töötavad ühes talu
Lepingu kestvus.
pidajaga, võrreldes olukordadega, kui töölised töötavad
Ühisest tööst tingitud suhted.
üksinda.
Lahkuminekud töökorralduses tingitud töölepingute
aja kestvusest ja tööliste arvust.

2. Mil teel saavutada kõige intensiivsemat tööliste tööjõu
kasutamist.
Töö iseloom.
Aasta kestel esinevate tööde nimekiri.
Tööliste arv.
Tööriistade iseloom ja kvaliteet, mida vajatakse vilja
Tööliste iseloom.
kaks tööks.
Talu tööliste võimed tarvilikkude talutööde viljakaks
sooritamiseks ja päevase töönormi täitmiseks.
Määr, milleni talutöölised peavad olema vastutavad
päevases töömääras ning tööviljakuses.
Töö ratsionaliseerimise õppimise võimalused ja va
hendid. Õpetamine, kursused, võistlused.
Talu tööliste tarvilikud töö instruktsioonid.
Tarvilik talutöö kontrolli ulatus ja iseloom.
Toidu iseloom ja hulk, millega on vaja töölisi varus
tada töö tõhususe ja neile vastutulelikkuse mõttes.
XVI. Maksud.

1. Millal maksta kogukonna- ja r i i g i m a k s ü s i d.
Maksuseadused ja määrused maksuterminite suhtes,
Maksuseadused.
Maksude iseloom.
nagu maa ja hoonete maksu, isikumaksu jne. kohta.
Maksude suurus.
Eri maksude suurus.
Maksuvõimalused.
Aeg, millal eri maksuterminite piirides, arvestades
talu rahaliste sissetulekutega, kõige sobivam on maksu
sid tasuda.
Trahvimäärad maksude viivitamise korral.
2. Millal anda ära tulumaksu deklaratsioon.
Tulumaksu seadus ja määrused.
Tulumaksu seaduses ja määrustes märgitud tulude
Teadaande termin.
ülesandmise aeg.
Teadaande äraandmise võimatuTulumaksu teadaandes tarvisminevad teated,
sed.
Trahvid teadaande mitte sisseandmise ehk viivituse
eest.
3. Mis alusel seada kokku tulu teadaannet.
Tulumaksu seadus ja määrused.
Tulumaksuseaduses ja määrustes ettenähtud talu tuÜlesandmise viisid.
lude deklaratsiooni viisid (raamatupidamise andmete või
puhtakasu rublade alusel).
Arvete (raamatute) iseloom ja kokkuvõtte ning tõen
davad tokumendid, mida nõutakse tulude deklareerimisel
raamatupidamise andmetel.
3. Millal maksta tulumaksu.
Tulumaksu seadus ja määrused.
Tulumaksu seaduses ja määrustes märgitud maksuMaksu suurus.
terminid.
Maksu võimalused.
Tulumaksu viivitusega seotud trahvimäärad.
Soodsam maksu aeg.
XVII. Talundi saaduste turundamine.
1. Milliseid turundamisf unktsioone peremees peab teostama.
Talusaaduste iseloom.
Talundi saaduste sobivad turundamisevõimalused
mitmesuguste turgude kujul.
Saaduste hulk.
Turundamise operatsioonid (müügivõimalused ja vii
Kohalikud soodustused turgude
sid), mida teostavad ühistegelised asutised, kohalikud
mõttes.
kaupmehed, ülesostjad j. t.
Ostjate nõuded.
Turundamise operatsioonid, mida teostavad komisjoTurundamisest saadav kasu.
ni-ärid ja avalikud turud.
Müügi ajad.
Talundi saaduste tegelikud müügiviisid.
Sisseseaded ja tingimused, mida vajatakse talundis
saaduste korralikkude müügioperatsioonide teostamiseks.

Iga operatsiooniliigi teostamise ligikaudsed kulud.
Eri ostjate nõuded pakutavate kaupade välimuse ja
omaduste suhtes. (Saaduste stantartid ja kraadid).
Kasu, mida saadakse talundis turundamise operat
sioonidest võrreldes kasudega, mida saadakse sama aja
kulutamisest mõne teise töö peale.
Võimalikud muutused saaduste hindades ja müügi
viisides tulevikus.
2. Milliseid t ur u nd a mi s;o p e r a tsii oo n e teostada ühistegeliselt.
Saaduste iseloom.
Ühistegelise asutise eduka tegevuse eeldused.
Saaduste hulk.
Talundi saaduste kohaliku toodangu ülevaade.
Tootjate arv.
Üksikute talusaaduste suhtes tarvitatavad operatsioo
Hulk, mida üksikud valmistajad nid, mis võimaldavad edukalt ühist teotsemist (näit. mutoodavad.
nakaubandus, peekonsigade turulesaatmine jne).
Valmistajate suhtumine ühistegeOlemasolevad ühistegelised organisatsioonid mitme
listesse asutistesse.
suguste talusaaduste realiseerimiseks.
Kasud.
Olemasolevate ühistegeliste asutiste korraldus ja töötamismeetodid.
Olud, mis soodustavad edukat ühistegelist turundamist.
Ühistegevusest tingitud arvatavad kulud ja loodetav
tulude tõus.
Poolehoid, mida võib loota teistelt talupidajatelt ühis
tegelisele ettevõttele.
Üksikud astmed talupidajate organiseerimise alal turundamisoperatsioonide teostamisel.
Müügikohustuse maksmapaneku võimalused.
Seadused, mis korraldavad ühistegeliste turundamisorganisatsioonide tegevust.
3. Milliseid turundamisoperatsioone talupidajal on soovitav teos
tada vaheta su eest.
Saaduste iseloom.
Saaduste turundamise operatsioonide iseloom ja ulaSaaduste hulk.
tus, mida on võimalik talunikul kohal vahetasu eest teosKohalikud soodustused operatsioo- tada.
nide teostamiseks.
Kohalikud soodustused ettenähtud operatsioonide
Kulud.
teostamiseks.
Müügiajad.
Tarvilik tasu operatsioonide eest.
Operatsioonidega seotud kulud ja kahjud.
Ligikaudsed andmed, mis ajaks kaubad peavad ole
ma realiseeritud.
4. Missugusel turul müüa.
Saaduste iseloom.
Erisaaduste turgude asukoht.
Saaduste hulk.
Eriturgude kaubanõudlus ja pakkumine.
Tegurid, mis mõjutavad pakkumist ja nõudmist eriNõudmise suurus.
Kauba veovõimalused.
turgudel.
Pakutavad hinnad.
Usaldatava informatsiooni saamise võimalused turuVeokulud.
oludest.
Üksikmüügi võimalused turul.
Saaduste veokulud eri kaupadelt.
Hinnad, mida eri turgudel makstakse sel ajal, mii
saadusi peab müüma; hinnad muudel aegadel.
Turu kaugus ja veokulud turuni vaguniviisi ning vä
hemal määral vedades.
XVIII. Naabritega suhete loomine.
1. Milliseid seltskondlikke vahekordi luua ja hoida.
Liikumisvõimalused.
Seltskondliku läbikäimise võimalused tingitud ühenTalundite elamute kaugus ükstei- dusepidamise moodustest, teede olukorrast ja suuremate
sest.
keskkohtade kaugusest.

Talundite tüübid, mis soodustavad tihedat sidemete
sõlmimist naabrite vahel.
Sotsiaalsed harjumused, koosviibimiste ja meelela
hutuste iseloom.
Mil määral tekitavad raskusi suhete loomisel isikli
kud ideaalid.
2. Milliseid äri ja ametialalisi vahekordi sõlmida.
Talundite tüüp.
Talundi tööjõu eduka vahetamise võimalused naabKohalikud harjumused.
ritega, näit. rehepeksu, kartulivõtmise ajal jne.
Seadused.
Kohalikud harjumused tööjõu vahetuse suhtes.
Valitsuse määrused ja sundkohusVõimalused ühistegeliseks koostöötamiseks naabritused.
tega.
Võimalused koostööks põllumeeste seltsides ning teis
tes põllumajanduslikkudes seltsides ja ühingutes.
Seadused ja võimalused ühiste piiriaedade ja teede
ehitamiseks ja korrashoiuks.
Seadused, mis korraldavad loomade läbipääsu naabri
maast ja sellega seotud kahjude tasumist.
Veejuhtimise seadus läbi võõra maa ning veeühingute seadus.
Seadused ja määrused, mis käsitavad loomadega üm
berkäimist nakkavate taudide korral.
Kohalikud harjumused (kombed) ja seadused, mis
korraldavad kõnniteede korrashoidu ja teerajade äärte
puhastamist põõsastest.
Tulekaitse korralduse võimalused ühiselt naabritega.
Kisttolmlevate viljade kasvatamise ja tuulega levine
vate umbrohtude vastu võitlemise võimalused ühise kava
järgi naabritega.
Talundite iseloom.
Talundite sotsiaalsed harjumused.
Isiklikud ideaalid.
Kultuurilised keskkohad.

XIX. Liikmeksastumine talumajanduslikkudesse ühingutesse.
1. Milliste turundamisühingute liikmeks astuda.
Saadused, millega kaubeldakse.
Tegutsevad turundamisühingute liigid kohal.
Saadav kasu.
Turundamisoperatsioonid, mida on kõige kasulikum
Äriajamise viis.
teostada ühistegeliste organisatsioonide kaudu.
Ühistegelise organisatsiooni korraldus ja temast saa
Vastutus, mis lasub kaubatootjal.
dav kasu.
Kohustused ja vastutus, mis lasuvad igal üksikui
ühingu liikmel.
Ühistegelise asutise suurus ja kindlus.
2. Milliste tootjateü hing ute liikmeks astuda (pulli ii hing,
tõuselts, kontrollühing, turbaühing jne.).
Ühingute ülesanded.
Olemasolevad ühingud ja nende olemasolu põhjenTegevus.
dused.
Saadav kasu.
Ühingu aktiivsus. (Juhtivate isikute kohasus. LiikKohustused.
mete arv ja koosseis).
Toetus ja abi, mida ühing oma liikmetele pakub.
Ühingu lõpusiht.
Ühingu korraldus.
Ühingu liikmete kohustused ja vastutus.
Kasu, mida ühing korrastatava talundi peremehele
pakub.
XX. Suhtumine kogukondlikkudesse üldkasulikkudesse ettevõtetesse.
1. Kuidas suhtuda ett e pane kui s s e, mis käsitavad ühiskond
likke ettevõtteid.
Tulu, mida kogukond saab.
Ühiskondlikkude ettevõtete, nagu koolimajade, rahvaIsiklik tulu.
majade, veejuhtmete jne. üksikasjalised kavandid ja eelKohustuste suurus.
arved.

Detailplaanid ühiskondlikkude ettevõtete, nagu teede,
kuivendussüsteemide jne. laiendamise ja suurendamisvõimaiuste kohta.
Ühiskondlikkude ettevõtete iga.
Tulu kestvus, mida kogukondlikust ehk ühiskondli
kust ettevõttest saadakse.
Arvatav maksude tõus.
Maksumaksmise ajajärgu kestvus.
Arvatav tulu talundile kavatsetavast ühiskondlikust
ettevõttest.
Arvatav tulu kogukonnale.
2. Millist mõju avaldada teistele kogukonna liigetele küsi
muse otsustamisel.
Tulu kogukonnale.
(Sama informatsioon, mis eelpool nimetatud järgne
Isiklik tulu.
vate lisandusega:).
Avalik arvamine.
Kohalikkude kodanikkude vaated küsimusele.
Informatsiooni täius ja iseloom, mida kodanikud saa
vad ühiskondlikkude küsimuste kohta.
Isiklikud võimalused mõjutamiseks ettepaneku poolt
või vastu.
Juhtivate tegelaste teguvõime hinnang.
XXI. Talundi soetamine.
1. Mis tüüpi talundit soetada.
Isiklikud sümpaatiad talundite
Eestis esinevate talundite tüüpide iseloomustus, võttüüpide suhtes.
tes arvesse talutööde iseloomu, arvatavaid talundite tuKogemused.
lusid, tulude kindlust, riisikot, maa, kapitali ja töö optiMajanduslikud ressursid.
mum- ja miinimum määrasid jne.
2. Kas osta või rentida talund.
Isiklikkude kogemuste võrdlus üldiselt tunnustatud
Majanduslikud ressursid.
ja tagajärjerikkalt töötavate talupidajate omadega.
Kogemused.
Harilik investeeritud kapitali suhe talituskapitalile
Maa hinnad.
valitud tüüpi talundeis.
Maade rendimäär.
Harilikud nõuded kindlustuste suhtes laenu nõuta
Tulu maast.
Koduste mõnususte soetamise või misel.
Maahindade kõikumine kogukonnas, kus on väljavaa
malused.
teid talundi soetamiseks.
Asukoha püsivus.
Maa päevahindadele tugenev maarendi suurus välja
Ettevõtte rippumatus.
valitud maakohas.
Investeeritud väärtustest saadav tulu võrreldes tulu
dega, mida saadakse rahast, mahutatud talituskapitali ja
tagavaradesse (rentniku kapitali tulud).
Kohalikkude maaomanikkude ja rentnikkude kodused
mõnusused võrreldes üksteisega.
Tavalised rendilepingute vormid, mis näitavad neid
kitsendusi, mis harilikult rendilepingusse asetatakse
rentniku suhtes. Keskmine rendiaja kestvus valitud maa
kohas.
3. Kuhu osta talund.
Ilmastiku andmed lähemalt ilmajaamalt, mis näita
Ilmastik.
vad keskmist kevadiste, sügiseste öökülmade tuleku aega,
Koha tervishoidlik olukord.
kasvuperioodi kestvust, keskmist aasta soojust, sademete
Mulla omadused.
hulka, sademete jaotust aastaaegade järgi, valitsevate
Maksud.
tuulte suuna, rahesadude ja äikesekahjude esinemist.
Hää vee saamise võimalused.
Mil määral mõjub talundi topograafia talundi tege
Transpordi olud.
vusse valitud majapidamise tüübi juures.
Turud.
Talu plaan. Niidu ja karjamaa seisukord.
Kogukonna elanikkude iseloom.

Kaupade ostu võimalused.
Kooliolud.
Kiriku kättesaadavus.
Arenemise võimalused tulevikus.

Kohaliku mullastiku ja maapõhja sobivus saaduste
tootmiseks. Mulla ühtlus põldudel. Harimistööde kergus.
Looduslikud maakuivenduse olud; riiklikkude ning
veeühingute veekuivendussüsteemide ulatus ja kohapeal
ne mõju.
Kuivenduste teostamisvõimalus ja tarvilikkus talun
dis. Arvatavad kulud.
Kohalikkude muldade looduslik viljakus.
Tarvitatavate maaparandus- ja väetusainete hulk.
Alusturba soetamise võimalused.
Hää vee saamise võimalused ja tingimused, võttes ar
vesse nii inimeste kui loomade tarveid.
Kohalikkude maanteede ja väljapääsuteede seisukord.
Eriti juurepääs piimatalitisele ja raudteejaamale.
Teede seisukord eri aastaaegadel.
Teeolude paranemise võimalused tulevikus.
Maksude iseloom ja suurus, mis lasuvad maal ja pä
raldistel.
Raudteevedude kasutamise võimalused ja turud.
Aasta kestel turundatav saaduste hulk.
Veoteed, mida saaduste turundamisel võib kasutada.
Kohalikkude maaelanikkude rahvus, harjumused, elu
viisid ja ideaalid. Hooaja-tööliste saamise võimalused.
Kohalikud äride kauba- (saaduste) tagavarad ja ise
loom (kunstväetiste, jõusööda j. t. ostuvõimalused kohal).
Kohalikud kooli- ja kirikuolud.
Kohalikkude kooli- ja kirikuelude arenemise (paran
damise) võimalused tulevikus.
Arvatavad maa juurerentimise võimalused kohal.

4. Kui kõrgelt hinnata talundi väärtust ostu korral.
Ülesharitud maa-ala suurus.
Väljavalitud talundi ülesharitud maaala suurus, muu
Maa viljakus.
põllumajanduslikult kasutatud pindala, metsamaa ning
Põllumajanduslikult kasutamata kõlbmata maa.
maa viljakus.
Puude iseloom ja väärtus metsas.
Metsa väärtus.
Talundi piirjooned (kontuurid) detailides.
Hoonete seisukord ja väärtus.
Maaliikide looduslik viljakus.
Talundi koosmik.
Kohalikkudes oludes samasugusel maal saadavad
keskmised (normaal) saagid.
Põhiparandused.
Asukoht.
Talusaaduste arvatavad hinnad tulevikus.
Maa viljakust tõstvate väetiste ja maaparandusainete
hulk, mida kasutatakse hektarile eriviljade kasvatamisel.
Kahjud, mida toovad tülitavad umbrohud ja taimehaigused.
Maa hind normaal-aastate toodangute alusel.
Talundi lisaväärtus tingitud tema kasutamiskõlbulikkusest kodukoldena.
Maa väärtus saadud hindamise andmetel maksusta
mise otstarbeks.
Kohalikud maade hindamistulemused Maapanga lae
nude saamisel.
Kohalikkude talundite eest viimastel talundite müü
kidel makstud hinnad.
Talundi ehitiste suurus, väärtus, parandamise vajadus
ja kasutuskõlbulikkus.
Arvatavad ehitiste ümberehituse ehk paranduse
kulud.
Talundi aedade hulk ja seisukord.
Tarvilikkude kuivendustööde arvatavad kulud.

Talundi koosmik talu hoonete, põldude, aedade, põllu teede ja karjatänavate mõttes.
Maaparanduse võimalused tulevikus.
Maahinna tõusu võimalused tulevikus.
Talu asukoha soodsus teede, naabrite, koolide, kiri
kute, raudteejaamade, turgude jne. mõttes.
Kuidas toimetada talundi ostu.
(Tst sularaha eest.
Müüdavad maa-alad (kuulutamine, sunnimüügid, vaAgentuurid.
hetalituskontorid, riiklikud maakorralduskomisjonid).
Hinnad.
Lepingusõlmimise protseduur kokkuleppe saavutami
Maksu tähtajad ja tingimused.
sel müügitingimustes.
Ostu-müügi dokumendid.
Tingimused, mis tulevad fikseerida müügilepingus
ehk kokkuleppes, nagu talundi hind, maksu terminid,
omanduse üleandmise aeg, riigimaksude tasumise kord,
talundil lasuvad kohustused, kasvavate viljade kasuta
mine, lepingu iseloom jne.
Harilikud raha%%, mida makstakse kohal.
Maade kreposteerimise protseduur.
Vahekorrad endise rentnikuga.
6. Kust kohalt talund rentida.
Samad tegurid, kui p. 3, lisandus(Sama informatsioon, mis p. 3. järgnevate lisandus
tega:
tega):
Kas on kavatsus talundit tulevikus
Soov ja võimalus muutuda kohalikuks maaomaniära osta.
kuks.
Rentimise viisid.
Valitsev rendimoodus kohal.
7. Kuidas talitada talundi rentimisel.
Maaomaniku iseloom.
Isikute nimestik, kel on talu rendile anda (kuuluta
mine, vahetalituskontorid, kohalikud talupidajad).
Ülesharitud maa-ala suurus.
Väljarentijate reputatsioon.
Põllumajanduslikult kasutatava
Ülesharitud maaala suurus, loodusliku karjamaa ja
maa viljakus.
Põlluni, kasutamata maa viljakus. heinamaa ning põllumajanduslikult kasutamata maa
pindala.
Talundi koosmik.
Hoonete seisukord ja vajalikud
Talundi asukoht, mullastiku liigid ja maapõhi.
Talundis esinevate eri maaliikide viljakus.
remondid.
Olemasolevad põhiparandused.
Kahju, mis saadakse kohal tülikatest umbrohtudest ja
taimehaigustest.
Talundi asukoht.
Talundi ehitiste suurus, seisukord, parandamise va
jadus ning nende otstarbekohasus.
Veesaamise tingimused loomadele ja kodumajandu
sele.
Talundi aedade hulk, iseloom ja parandamise va
jadus.
Talundi koosmik, arvestades põldude suuruse ja ku
ju, põlluteede ning karjatänavalega.
Talundi asukoht maanteede, naabrite, koolide, kiri
kute, raudteejaamade, turgude suhtes.
Harilikud renditingimused kohal. Kokkuleppe punk
tid rendilepingus (Talundi kirjeldus, rendiaja algus ja
kestvus, mõlemi poole kohustused, tingimused, mis asja
osaliste kohta maksvad nii talundi varanduste kasuta
mise, talu korrastuse, loomade pidamise, viljade väeta
mise, maksude, kohustuste, rendi tasumise j. m. suhtes).
Vorminõuded, mis tulevad täita, et rendilepingu sea
dusepärasust kindlustada.
Kokkulepe endise rentnikuga kohale jäetud saaduste
tagavarade kasutamise kohta.

KOGU NORMAAL-ARVUSID JA TABELEID KODULOOMADE SÖÖTMISE
ALALT.
TH. POOL.

Et omaga välja tulla eriti praegusel maSelle töö juures on kasutatud kõige mitme
janduslise depressiooni ajajärgul, tuleb põllu- kesisemaid allikaid: nii katseasutiste tule
pidajal alatasa kalkulatsioone ette võtta nii musi, raamatupidamise andmeid j. t. Vasta
üksikute majanduslikkude alade valikul kui vatel erialadel on kasutatud L. Voltri, A. Vasnende korrastusel ja kooskõlastamisel. Sama ki ja A. Ilmjärve kaasabi. Kus võimalik oli,
kalkulatsiooni tarve esineb ka nõuandjatel- arvestati esijoones kodumaa andmetega, kont
agronoomidel.
rollides neid välismaa kirjanduse järele. Ük
Et seda nõudmist täita, peavad olema käe sikute küsimuste kohta, milleks kodumaa
pärast arvulised alused, millele kalkulatsioone andmed puuduvad ja võõraid kasutada ei saa,
rajada. Need arvulised andmed — normaal- on ette nähtud vastavad eriuurimused.
ebk suhtarvud, on ühtlasi mõõdupuuks, mille
Esimesena on valminud (ja rotaator-palvaral saab hinnata talundi olemasolevat kor jundisena 1930 a. lõpul avaldatud) eelnimeta
rastust ja üksikute alade korralduse otstarbe tud põhimõtetel koostatud suhtarvud sigadekohasust.
pidamise, piimakarja pidamise,
Kuna senised andmed on laiali pillatud ja tööhobuste pidamise ja kanakas
seega raskesti kättesaadavad, teinekord vas vatuse alalt. (See töö on üks osa kavattava kirjanduse puudumisel ka täitsa kätte seutd „Jaosk. agr. käsiraamatust" Toimet.).
saamatud, asus T. N. Büroo nende suhtarvude
koostamisele.
I. VEISEPIDAMINE.
Piimakari.
Tab. I. Lehmade elatus- ja tootmissööda
Tab. V. Piimalehma aastane söödatarve
tarve.
kujuneb tab. IV järele:
Elatuseks Vajab lehm päevas:
Eluskaal

Iga 100 kg elus
kaalu kohta sü

1 sü kg elus
kaalu kohta

130
alla 360
0,78
140
360—450
0,72
150
üle 450
0,67
Seeduvvalku iga 100 kg eluskaalu kohta
50—55 gr.
Toolini s e; k s vajab lehm:
Piima rasva °/o

1 kg piima tootmiseks 1 sü kohta
seeduvvalku gr seeduvvalk
söötühikut
gr

142
kuni 3,00
42
0,30
140
3,01—3,25
0,32
44
140
3,26—3,50
46
0,33
138
3,51-3,75
0,34
48
136
3,76—4,00
0,36
49
134
0,37
50
4,01—4,25
132
52
4,26—4,50
0,38
132
53
4,51—4,75
0,40
54
132
0,41
4,76—5,00
0,42
55
132
üle 5,00
Eelmisele lisasöödaks tiinuse 5 kuust ala
tes 0,5—1,0 sü ja 50—100 gr. seeduvvalku päe
vas.
(Kirjandus: Karjakontrollmäärustik, T. N.
Büroo väljaanne, 1931.)

Sööt

Kui piimakarja keskmine võirasva toodang
aastas

alla 80 kg

80-120 kg

üle 120 kg

700—800

700—800

40
60

50 — 60
40 — 50

60 — 70
30 — 40

1100

1100

noo

40
60

60
40

üle 60
alla 40

1000

1000

1000

4. Tooressööta sü 80—150

150—250

üle 250

5. Jõusööta sü iga
100 kg 4% pii
ma kohta
kuni 12

15

üle 20

1. Karjamaad sü 700--800
Sellest kultuurkarjamaad %x)
muud karjam. %
2. Heinu kg
Sellest põlluheina %
metsaheina %
3. Põhku kg

i) Kirjandus: A. Vask „Andmeid meie piimakarja tasuvusest" Agronoomia nr. 6 — 1930 a.

i

valku

valku
gr

gr

valku

valku
gr

Lehma kohta päevas elatuseks ja piima tootmiseks
3
sü
sü
sü
sü
SÜ £403 SCUCh sü
>
gr

kuni 3,00 3,01—3,26 3,26—3,50 3,51—3,75 3,76—4,00 4,01—4,25 4,26—4,50

üle 500

gr

alla 300 301 -350 351 —400 401 —450 451 —500
valku

Toodangu klass

Sööda kontsen
tratsioon *)

Soovitav kõrssööda ülemmäär
söödaannuses kg.

Põhisööda rühm

L e h m a e 1 u s k a a 1 k g-

P i i m a rasva s u s e °/o

Piima kg Piima kg Piima kg Piima kg Piima kg Piima kg Piima kg
1 12—14 34-45

2,4

150 2,6

175 2,8

200 3,0

225 3,2

250 3,5

275

0— 2,6 3,4

290 3,6

315 3,8

340 4,0

365 4,2

390 4,5

415

3,4— 6,6 3,2— 6,3 3,1— 6,0 3,0— 5,8 2,9— 5,6 2,8— 5,4 2,7— 5,2 4,4

430 4,6

455 4,8

480 5,0

505 5,2

530 5,5

555

III 6,7— 9,9 6,4— 9,4 6,1— 9,0 5,9— 8,7 5,7— 8,4 5,5— 8,1 5,3— 7,8 5,4

570 5,6

595 5,8

620 6,0

645 6,2

670 6,5

695

IV 10,0—13,2 9,5—12,6 9,1—12,0 8,8—11,6 8,5—11,2 8,2—10,8 7,9—10,4 6,4

710 6,6

735 6,8

760 7,0

785 7,2

810 7,5

835

V 13,3—16,5 12,7—15,7 12,1—15,0 11,7—14,5 11,3—14,0 10,9—13,5 10,5-13,0 7,4

850 7,6

875 7,8

900 8,0

925 8,2

950 8,5

975

VI 16,6—19,8 t 5,8—18,9 15,1—18,0 14,6—17,4 14,1—16,8 13,6—16,2 13,1—15,6 8,4

1
990 8,6 1015 8,8 1040 9,0 1065 9,2 1090 9,5 1115

—
I
II

2 10—12 45—65

3

8—10 67—75

0— 3,3

—

—

—

—

—

0- 3,1

0— 3,0

0- 2,9

0— 2,8

0— 2,7

—

VII 19,9—23,1 19,0—22,0 18,1—21,0 17,5-20,3 16,7—19,6 16,3—18,9 15,7—18,2 9,4 1130 9,6 1155 9,0 1180 10,0 1205 10,2 1230 10,5 1255
VIII 23,2—26,4 22,1—25,1 21,1—24,0 20,4—23,2 19,7—22,4 19,0—21,6 18,3—20,8 10,4 1270 10,6 1295 10,8 1320 11,0 1345 11,2 1370 11,5 1395
IX 26,5-29,7 25,2—28,2 24,1—27,0 23,3—26,1 22,5—25,2 21,7—24,3 20,9—23,4 11,4 1410 11,6 1435 11,8 1460 12,0 1485 12,2 1510 12,5 1535

4

X 29,8—33,0 28,3-31,3 27,1—30,0 26,2—29,0 25,3—28,0 24,4—27,0 23,5—26,0 12,4 1550 12,6 1575 12,8 1600 13,0 1625 13,2 1650 13,5 1675
6— 8 75—80 XI 33,1—36,3 31,4—34,4 30,1—33,0 29,1-31,9 28,1—30,8 27,1—29,7 26,1-28,6 13,4 1690 13,6 1715 13,8 1740 14,0 1765 14,2 1790 14,5 1815
XII 36,4—39,6 34,5—37,5 33,1—36,0 32,0—34,8 30,9—33,6 29,8—32,4 28,7—31,2 14,4 1830 14,6 1855 14,9 1880 15,0 1905 15,2 1930 15,5 1955
*) Sööda kontsentratsiooni all mõistetakse 100 kg. sööda kuivaines sisalduvat sü hulka.

Tab. III. Piimalehmade söödatarve eri eluskaalu, piimatoodangu ja piima rasvasuse (°/0)
________________ _____________________ puhul1)._______________________________________

Piima rasva °/0

3,0°/o
4,0°/o
3,5°/o
Söödakulutus
Söödakulutus
Söödakulutus
sü
sü
100 sü
100 sü
sü
100 sü
Lehma piimatoodang
kohta
kohta
kohta
kg aastas
aas keskm. piima kg aas keskm. piima kg aas keskm. piima kg
tas päevas
tas päevas
tas päevas
0 (elatussöödal) . .
1000 .......................
2000 .......................
3000 .......................
4000 .......................
5000 .......................

1100
1420
1740
2060
2380
2700

4,7
5,6
6,5
7,4

70
115
146
168
185

0 (elatussöödal) . .
1000 .......................
2000 .......................
3000 .......................
4000 .......................
5000 .......................

1240
1560
1880
2200
2520
2840

3,4
4,2
5,1
6,0
6,9
7,8

64
106
136
158
176

0 (elatussöödal) . •
1000 .......................
2000 .......................
3000 .......................
4000 .......................
5000 .......................
6000 .......................

1350
1670
1990
2310
2630
2950
3270

3,7
4,5
5,4
6.3
7,2
8.1
9,0

3,0

—

3,8

—

Eluskaal 300 — 400 kg.
1100
3,0
1440
3,9
69
1780
4,8
112
2120
5,8
141
6,7
162
2460
2800
7,6
178
Eluskaal 400 — 500 kg.
1240
3,4
1580
4,3
63
1920
5,2
104
2260
6,2
132
2600
154
7,1
2940
8,0
170
Eluskaal üle 500 kg.
3,7
1350
59
1690
4,6
2030
5,5
98
2370
6,5
126
147
2710
7,4
3050
8,3
164
3390
9,2
177
■—

—

—

—

60
100
130
152
169
183

1100
1470
1840
2210
2580
2950

3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

1240
1610
1980
2350
2720
3090

3,4
4,4
5,4
6,4
7,4
8,4

62
101
127
147
162

1350
1720
2090
2460
2830
3200
3570

3,7
4,7
5,7
6,7
7,7
8,7
9,7

58
96
122
141
156
168

—

68
108
136
155
169
—

—

Tab IV. Eesti kontrollialuste karjade sööda koosseis toodangu rühmade järgi.

Jõusööta saab kokku hoida:
1., Asetades põhku noorelt koristatud põlluheina ehk ristiku ädala või vikikaera siloga.
Jõusööda kokkuhoid on iga 100 kg asemel
tarvitatud 100 kg põlluheina ehk 300 kg silo
kohta 15—20 sü.

Karjamaa

Kokku

£

■

oo

7
8
6
10
13
8
8
8
7
11

Juurvilja

230
251
243
235
264
214
244
247
240
250

o

252
213
186
170
139
156
191
220
181
144

^ Kokku

131
182
247
283
252
334
230
173
259
275

. Suivilja
põhk
Talivilja
põhk

149
228
362
420
676
884
353
214
380
737

Niiduhein

Kokku

149
220
333
391
433
577
311
208
351
475

1
1 (kuni 60) . . .
2 ( 60— 80) . . .
3 ( 80-100) . . .
4 (100—120) . . .
5 (120—140) . . .
6 (üle 140) . . .
keskmine ....
1 (1+2) ....
11 (3+4) ....
111 (5+6) ....

Põlluhein

Muud

0,2
8
29
29
243
307
42
6
29
262

01

Õlikooke

Jõusööte
Toodangu rühm *2)
(keskmiselt võirasva kg)

Keskmiselt lehma kohta aastas söötübikuis ja °/o°/o
Kõrssööte
Tooressööte
Jõusööte
s
•O —
T3
S
■sco 33 =s
10 ^
_©
ÄS MO
a os
oa
O OB
ixj-'-» «
11 12
15 16
620
654
682
698
668
712
673
648
687
680

42 39 81 702 1552 . 2
80 51 131 730 1743 22
125 59 184 731 1959 66
142 69 211 803 2132 80
180 147 327 744 2415 281
180 170 350 693 2639 377
115 65 180 741 1947 73
74 50 124 725 1711 18
130 62 192 754 2013 70
180 153 333 729 2479 310

147
206
296
340
395
507
280
196
310
427

©
:0
:0CC
•o
Oi
17
1403
1515
1597
1712
1739
1755
1594
1497
1633
1742

2.
Tarvitades rohkem juurvilja ja kartu
leid. Iga 10 kg juurvilja ehk 4 kg kartulite
kohta võib kokku hoida ligikaudu 1 kg jõu
sööta, tarvitades puudujäävaks jõusöödaks
valgurikkamaid jõusööda liike.

1) Käesoleva tabeli koostamisel on võetud alaseks: elatussööda tarve 300—400 kg eluskaaluga piimalehmadel päevas
2,8 sü, 400—500 kg 3,2 sü ja üle 500 kg lehmadel 3,5 sü. Peale selle on arvatud lisasöödaks tiinuse ajal 60—70 sü. Piima tootmi
seks on arvatud 3,0% piimal 1 kg kohta 0.32 sü, 3,5% piimal 0,34 sü ja 4,0% piimal 0,37 sü.
2) Rühmade keskmised toodangud vt piimakarja põhisöötade tasuvuse tabel Ihk. 137.

3.
Tarvitades paremat karjamaad, kasutades seega enam karjamaa sööta. Karjamaa

kasutust võib tõsta 1000—1300 sü lehmalt,

Tab. VI. Piimakarja põhisöötade tasuvus ja karja tasuvus toodangurühmade järgi
1929 30 k/a.

54,35
70,35
90,07
107,92
126,88
155,27
89,19

Karja tasu
vus põhisööda 1 sü
kohta senti

1467
1939
2491
2940
3430
4047
2444

+'2 bo
1402
1831
2347
2795
3274
3948
2315

8,9
11,0
12,9
14,0
15,0
17,8
12,7

3,2
5,8
7,9
9,3
10,4
13,2
7,6

cö

J
l

690,5
3398,8
4390,1
2011,5
722,8
291,0
11499,7

Võirasva
kg

91
460
528
280
80
35
1474

!

bc
44
cö
a
2

Lehma kohta keskmiselt aastas
cö
Piimakarja
söödatasuvus põhisööda l sü
kohta senti

1
2
3
4
5
6
Keskmiselt

Aastalehma
arv

Toodangurühm

Karjade arv

1. Piimakarja põhisöötade tasuvus saadakse valemi järele:
Piimatoodangu väärtus Kr. — jõusööda väärtus Kr.
Söödakulutus kokku sü
— jõusöödakulutus sü.
2. Karja tasuvus saadakse valemiga:
Piimatoodangu väärtus Kr. —- jõusöödaväärtus Kr. — 80 (90) kr.
Söödakulutus kokku sü — jõusöödakulutus sü.
Kr. 80 (90) moodustab läbistikku kõrval3. Piimakarja põhisöötade tasuvus ja karkulude (karjatalitus, piimavedu, ehitiste, in- ja tasuvus toodangurühmade järgi 1929/30
ventari, pulli jne.) ülekaalu kõrvaltuludest k/a. oli:
(vasika hind, sõnnik, paaritus-maksud jne.).

......

3,70
3,63
3,62
3,67
3,70
3,85
3,65

10,7
5,3
3,64
67,64
1759
551
4084,3
1860
1 0+2)
8,4
13,3
11 (34-4)
808
2632
95,68
3,64
2488
6401,6
11,2
15,8
!1I (5+6)
3468
3607
115
135,01
3,74
1013,8
Optimaalsed (kõige paremini kasuta
1929/30 k/a. hinnad olid: 1 kg 4%-list mõõtpiima 10,8 senti; ostujõusöödad ühes veokulu tavad) sööda hulgad piimalehma päevases
dega 14,5 senti sü, kodused jõusöödad 13,1 sen söödaannuses on:
ti sü.
1. Põlluheina ja hääd niiduheina 6—8 kg.
Kirjandus: A. Vask:
2. Silot 8—10 kg.
1) Meie piimakarja rahalisest söödatasu3. Juurikaid 15—20 kg.
vusest ja söötmisest kõrgete, keskmiste ning
4. Kartuleid 4—8 kg.
madalate toodangutega karjades — „Agronoo
Põhku saab anda ainult kinnistele lehma
ni ia“ nr. 9 — 1931 a.
2) Andmeid meie piimakarja tasuvusest — dele ja vanemale noorkarjale kuni 6 kg päe
vas; lüpsjatele saab põhku kasutada heinte
„Agronoomia“ nr. 6 — 1930 a.
lisaks
kuni üldise kõrssööda annuseni 8—10
Tab. VII. Söötade ülemmäärad, mida
kg lehina kohta päevas.
piimalehmadele päevas võib sööta:
1. Põlluheina ja hääd niiduheina 10—12 kg.
Eelpool toodud optimaalseid norme saab
2. Silot 15—20 kg.
kasutada kui maksimaalseid kesk
3. Loomasööda juurikaid 40—45 kg.
misi sööda aastaeelarvete koostamisel.
4. Kartuleid 15—16 kg.
Talveperioodi (240—250 söötmis5. Karjamaa sööta suudab piimalehm päeva) kestel saab praktikas selle järel
kestvalt kasutada 10 sü ümber päevas, mis kõige enam kasutada lehma kohta:
vastab 18—20 kg 3,5% piimatoodangule.
Sööda optimaalse kasutamise mõttes on Põlluheina (üksi ehk koos nii
duheina ga) ......................... 1500—2000 kg
otstarbekohane mitmekesistada söödakoosselsu, kasrftades korraga mitut samasse Silot......................................... 2000—2500 „
rühma kuuluvat söödaliiki (näit. mahlaka Juurikaid................................. 3500—5000 „
söödana: juurikaid, kartuleid ja silot; heina Kartuleid................................. 1000—2000 „
Põhku..................................... 1000 — 500 „
dest põllu- ja niiduheina jne.).
0 Tuletatud valemiga: (piimatoodang kg X 0,4) -f- (võirasvatoodang X 15)

4% mõõtpiiina kg.

Suveperioodi kestes suudab piima
kari keskmiselt lehma kohta kasutada karja
maa sööta maksimaalselt 1100—1300 sü.
Tab. VIII. Piimakarja söödapindalad.
Piimakarjale vajalikkude söödapindalade
kalkuleerimisel võib aluseks võtta järgmisi
ülemaalisi statistilisi keskmisi toodanguid
hektarilt:
1. Teravilja 1000 kg = 1000 sü.
2. Suvevilja põhku 1500 kg = 375—400 sü.
3. Talivilja põhku 2000 kg = 400 sü.
4. Põlluheina 3000 kg = 1200 sü.
5. Niiduheina 1000 kg = 330—350 sü.

6. Kartuleid 10 000—11000 kg = 2500—2750 sü.
7. Loomasööda juurikaid 20 000—25 000 kg
= 2000—3000 sü (Parimad saagid 50 000
—80 000 kg = 5000—8000 sü).
8. Karjamaa sööta:
Parandamata metsakarjamaalt 200 —
400 sü.
Parandatud ja väetatud metsakarjamaadelt 800—1000 sü.
Kultuurkoplitelt 1000—2000 sü.
Märkus: Kui talundis on kasutada enda mitmeaas
tased lieklari-saakide keskmised, siis tuleb arves
tada nendega.

Tab. IX. Noorkarja söödatarve (Karjakontrollmäärustiku järele).
Looma kohta päevas
Looma
Looma
••
seeduvat
vanus kuud eluskaal kg kuivainet
kg
su
valku gr
2— 3
3— 4
4— 6
6—12
12—18
18—24
üle 24

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

70
100
160
220
300
400
450

1,5—2,5
2,0—4,0
3,0—5,0
4,0—7,0
4,6—8,0
4,4—8,5
5,0—9,0

2,1
2,7
3,4
3,8
4,2
4,4
4,5

M ärkus: Kui noorlooma eluskaal tabelis toodud vanusel (2—3 kuud, 3—4 kuud jne.) ei vasta tabelis
märgitud eluskaalule (70 kg, 100 kg, jne.), arvu-

Iga 100 kg eluskaalu Ühe sü koh
kohta
ta seeduv.
valku.
sü
valku gr

230
300
360
380
420
440
450

3,0
2,7
2,1
L7
1.4
1,1
LO

330
300
220
170
140
110
100

tatakse noorlooma söödatarve
kohta antud normide alusel,

110
110
105
100
100
100
100
100 kg eluskaalw

Tab. X. Noorkarja söödakulutus kasvamisel.
1. Piimalehmade üleskasvatamiseks vajatav sööda hulk
kont rollandme tel :
Maakari Punanek. Holl.-kari Muu kari

a) Arvestatud noorloomade arv
Vanus esmakordsel poegimisel aastat
Eluskaal sündides kg
„
esmakordsel poegimisel kg
b) Le li mn oo r loomade söödakulutus
kuni ühe aasta vanuseni sü
ühest aastast kuni poegimiseni sü
kokku sündimisest kuni poegimiseni sü
c) Lehmnoorloomade päevane söö
dakulutus üheaasta vaimseni sü
ühest aastast kuni poegimiseni sü
ühest aastast poegim. kg elusk. juurek. sü1)
*)

114
2XU
24
299

218
2V.o
32
369

132
23U
33
401

305
21/*
29
325

803
1088
1891

925
1469
2394

1031
2262
3293

875
1291
2166

2,2
2,5

2,5
2,7

2,8
3,5

2,4
3,1

6.9

7,1

9,0

7,3

Prof. Isaeliseni uurimustel annavad ühe kg juurekasvu:
sündimisest kuni 4 kuuni — 8,7 sü
„
6
„ — 4,0 „
6 kuust kuni 18
„ — 7,4 „
18
„
„
30
„ — 9,1 „

Keskmiselt võib lehmnoorloomadel sündimisest kuni esmakordse poegimiseni eluskaalu juurekasvuks
100 sü kohta arvata 12—15 kg.

m

■ ^ cl cl".
•d) Tarvitatud söödast oli sü
täispiima
56
kooritud piima
149
kokku piima
205
õlikooke
52
muid jõusööte
325
kokku jõusööte
377
heinu
429
suvevilja põhku
259
kokku kõrssööte
688
tooressööte
97
karjamaad
524
(Andmed Karjakontrolltalitisest.)

Pmiamv Hollandi***)M uu
ka ri
88

120

234
322

99
219
279
479
758
671
542
1213
153
950

111

329
440
545
392
937
61
634

63
190
253
20

266
286
604
273
877
83
667

Tab. XI. Veiste nuumamine.
2.
Noorkarja ühe kg- eluskaalu üleskasva
tamise söödakulu (sööda väärtus) võrdub esi
1. Vasikate nuumamisel annab 100 kg
mest korda poegival lehmal ligikaudu täispiima keskmiselt 10 kg juurekasvu.
8 kordse täispiima hinnale, s. o. noorlooma
2. Vanemate veiste juures oleneb söödaeluskaalu kg läheb maksma 8 kg täispiima kasutus nuumamisel suurelt looma kehasei
hinna, kui hinnata noorkarja sööta piima sust. Nuumamise algul võib 100 sü anda 15—
lehma söödatasuvuse järele.
25 kg juurekasvu. Keskmiseks söödakasutu
seks pikema aja kestel nuumamisel võib lu
geda 10—12 kg juurekasvu 100 söötühikult.
II. SIGADEPIDAMINE.
Tab. I. Põrsaste kaal eri vanuseastmes*).
Tab. II. 1 Peekonsigade söödanormid**).
Vanus

Põrsa keskm.
kaal kg

sündides
1,25
1 näd.
2,48
'9~ V
3,88 .
5,21
3 „
6,34
4 „
7,55
5 „
8,98
« >,
10,81
7 *
13,01
8 „
(17,34)
10 „

Lisakasv
päevas gr

172
198
190
159
166
203
245
295
(310)

Põrsa kaalu
kõikumine kg

5,0 —6,5
8,5—10,0
12,5—15,0
17,5—20,0

P õ r s a vanus nuumamise algul
10, 15 ja 20 kg kaalu puhul.
Kaal kg

10
15
20

Vanus päeva
keskmisel pidamisel
intensiivsel pidamisel

Sea elus- Sea keskm.
Päevas s ö ö d a s
kaal kg kaal kg kuivainet kg
sü
seeduvat
valku gr
10 — 15
0,4—0,6
10
0,6—0,8
70 — 85
15
0,6—0,8
0,9—1,0 100—120
15 — 20

Sü kohta
seeduvat
valk u
115—135
110—130

20 — 30
30 — 40

20
30

0,8—1 0
1,1—1,5

1,1-1,3
1,5-1,7

120—140
150—180

110—123
100—120

40 — 50
50 — 60
60 — 70

40
50
60

1,4-2,1
1,7-2,3
2,0—2,5

1,9-2,1
2,3-2,5
2,6—2,7

180—220
200—250
205—270

95—115
88—110
80—105

70 — 80
80 — 90
90--100

70
80
90

2,2—2,6
2,4-2,7
2,6-2,9

2,8—2,9
3,0-3,1
3,2—3,3

210—280
220—285
230—290

75—100
72 — 95
70 — 90

46
42
62
58
74
68
100—110
100
2,9—3,2
3,5
240—290
Peekon seasöödata rve 3-esrühmas söötes:
20 — 40 kg sealepäevas 1,5 sü 170—180 gr valku; 1 sü 120 gr valku
40 — 70 .....................
2,6 „ 250—270 „
„
1 „ 100 „
70—100 .....................
3,2 „ 280—290 „
„
1 „ 90 „
Peekonsea söödatarve 2-es rühmas vabalt söötes:
15 — 50 kg sigade söödas 1 sü kohta 1.10—120 gr valku
50—100 .......................
1 „
„
90—100 „

70 — 85

*) Keskmiste põrsakaaludena on toodud Kootsis Svalöfi sugülavas ja Rootsi seakasvatusseltsi poolt teostatud
uuringu andmed (Landtmannen Nr. 28 — 1930). Nende põrsakaalude saavutamise eelduseks on, et põrsaid ema all 8—10
nädalat imeda lastakse ja alates 3—4 nädalast põrsastele lisasööta antakse.
**) Söödanormides tähendavad söötühikute ja seeduva valgu määrasid kujutavad vähemad arvud N. Hanssoni poolt
soovitatud vanemaid (minimaal) norme (lisakasv keskm. päevas umbes 540—550 gr), suuremad arvud optimaalseid norme
(lisakasvu saavutamiseks päevas C20—630 grammi).

Tab. Il-a. Üksikute söötade optimaalsed ja
maksimaalsed normid peekonsea söödaannustes.

Kahes rühmas nuumates :
Sea kaal
rühmas

Perioodi kestvus
päeva

Söödakulutus su
peri oodis

15—50 kg
75
103.5
1. Teravilja — parem teravilja segu 50—95 „
205.6
76
— peab olema minimum 0,4—1,0 kg- päevas
ehk 25—30% söödaväärtusest. Ühe peekonsea 15—95 kg
151 p.
309,1 sü
koluta teeb see 80—100 kg. Teravilja ülemäära
1 kg lisakasvuks vajatakse 3,86 sü.
ei ole selles mõttes, et võib ka puht teravilja
Käesolev tabel näitab säärase peekonsea
ga sigu nuumata, kui hoolitseda ainult tarvi
arenemiskäiku
ja söödakulutust, kes muutub
liku valgu eest söödaannuses.
tapakõlbulikuks
umbes 7—7% kuuga, millest
2. Osa valku seasöödas peab loomarii
põrsaajajärku 2% kuud, nuumamisaega 5
gist pärit olema (piim, lihajahu, kalajahu).
3. Piima võib tarvitada 0—30% sööda kuud. Päevane keskmine juurekasv 500—550
grammi, söödakulutus 1 kg eluskaalu kohta
väärtusest. Optimaalne norm 20—30%.
4,0 sü. Need on arvud, mida igas talundis
4. Liii aj aliu hulk võib tõusta 200 gr
enamvähem
võib saavutada.
— 250 gr looma kohta päevas. Üle selle nor
mi antud, ei söö sead hästi jõusööta.
Tab. IV. Peekonsea kasv ja söödakulutus,
5. Kartuleid võib kasutada 0—50% kui 100 kg eluskaalu saavutatakse 194 päeva
(55%). Kartuli kasutamisele tõmbavad piirid
ga ja 1 kg lisakasvuks vajatakse 3,6 sü.
teravilja ja valgurikka sööda vajalikud nor
Vanus perioo- Perioodi Lisakasv Söödakulutus sü
Kaal
di lõpul kestvus p. päevas gr päevas perioodis
mid söödaannuses.
310
58
16
0,6
9,6
0.
Juurvilja võib olla 0—20% sööda10 —15
—
20
11
450>
9,9
15
69
0,9
annusest. Juurvilja võib tarvitada enam noo
remas eas (10—20% 20—'50 kg sigadele) vä
20 — 30
86
17
590
1,2 20,4
hendades nuumamise lõpupoole.
30
—
40
1,5 24,7
102,5
16,5
606
7.
Heksleid, heinapebresid võib olla
0—5%. Ka heksleid tuleb nuumamise lõpu!
40 — 50
118,5
625
16
1,9 30,4
vähendada.
625
50 — 60
16
2,3 36,8
134,5
665
2,6 39,0
149,5
15
Tab. III. Peekonsea kasv ja söödakulutus, 60 — 70
kui 100 kg eluskaalu saavutatakse' 221 päe 70 — 80
690
164
14,5
2,8 40,6
vaga ja 1 kg lisakasvuks vajatakse 4,0 sü.
80 — 90
15
665 , 3,0 45,0
179
Kaal
Vanus perioodi Perioodi Lisakasv Söödakululus sü
665
3,2 48.0
90--100
194
15
lõpul päeva kestvus p. päevas gr päevas perioodis
62
16
310
9,6
0,6
10 — 15
194
152 p.
592
2,0 304,4
380
13
0,9 11,7
15 — 20
75
460
22
20 — 30
97
1,1 24,2
Peekonsea kasv ja söödakulutus
3-e s r ü h m a s n u u mates:
30 — 40
21
480
118
1,5 31,5
Perioodi kestvus Söödakulutus Lisakasv
40 — 50
520
137
19
1,9 36,1
päeva
sü perioodis päevas gr
Sea kaal rühmas
20 — 40 kg
45,1
600
560
33,5
2,3 41,4
50 — 60
155
18
40 — 70 „
106,2
650
600
47,0
172
2,6 44,2
60 — 70
17
70—100 „
44,5
133,6
675
650
70 — 80
188
16
2,8 44,8
80 — 90
204
16
3,0 48,0
650
20—100 kg
640 gr..
125 p.
284,9 sü
90—100
221
17
600
3,2 54,4
1 kg lisakasvuks vajatakse 3,56 sü.
2-e s rühmas n u u m ates:
Kokku:
Perioodi kestSöödakulutus
10—100
221
514
1,97 345,9
175
Sea kaal rühmas
vus päeva
sii perioodis
15 _ 50 kg
60,5
85,4
50 — 95 „
68,0
185,4
Peekonsea kasv ja söödakulutus :
K olme s rühmas n u u m a t e s.
Lisakasv
Söödakulutus
15 — 95 kg
128,5 p.
270,8 sü
Sea kaal
Prioodi kestpäevas gr
vus päeva
sü perioodis
rühmas
1
kg
lisakasvuks
vajatakse
3,4
sü.
465
20 — 40 kg
43
55,7
40 — 70 „
555
54
121,7
See tabel näitab peekonsea arenemiskäiku
70—100 „
147,2
612
49
itntensiivsema pidamise puhul. Siga muutub
tapakõlbulikuks 6—6% kuuga; päevane kesk
146 p.
20—100 „
324,6 sü
548
mine juurekasv 640 gr ümber, söödakulutus
1 kg juurekasvu kohta 3,6 sü.
1 kg lisakasvuks vajatakse 4,05 sü.

tulite puhul 1 kg, hapendatud kartulite puhul
1,2 kg valgurikast jõusööda segu ühes sellase
hulga kartulitega, kui palju siga päevas jak
A. Ilma piimata.
1.
Prof. Lehmanni järele antakse seale kosab süüa. Osa söödast võib loomasööda juu
gu nuumamise kestes aurutatud värskete kar rikatega asendada.
Täb. V. Lihtsad söödanormid peekonsigadele.

Jõusööda segud (gr päevas):
Lihajahu

Teravilja

Kartuleid

Kalajahu

Soojatangu, maa Kokku jõupähkli-, linaseem
sööte
ne kooke

100 (10%)
700 (70%)
200 (20%)
1,0
650 (65%)
200 (20%)
100 (10%)
1,0
hapendatud .
850 (70%)
—
250 (20%)
100 (10%)
1,2
Sellele lisaks vabalt aurutatud kartulite (8/s)
2. Nuumates 3-es rühmas, kasutades roh
ja toorete peenendatud juurikate (V3) segu vä
kesti teravilja:
hese hulga ristikheina hekslitega.
Seakaal kg
Päevas jõusööta kg
Jõusööda segu: 80—84% teravilja jahu, 13%
20 — 40
1,2
40 — 70
1,6
lihajahu ja 3—7% soojatangu ja maapähkli
70—100
2,0
kooke (jõusööt 14—15% valguga).

värsked

. . ,

35

*

—

•

Söödakulutus sea kohta kg nuumates 20 —100kg:
Kokku

Nuumamise viis

Teravilja

lihajahu

värskete
) a
95
kartulitega
j> b
82
hapendatud
\ a
125
kartulitega
j' b
107
3-es rühmas roh-1
195
kesti teravilja
1’ b
170
a — kui 1 kg lisakasvuks kulub

soojatangu

35
30,5
35
30,5
30
26
4 sü ja

jõusööta

Kartuleid

Juurikaid

_
145
780
_
125
640
_
600
175
_
150
540
234
300
150
8
204
270
140
nuumamine toimub 146 päevaga,

15
12,5
15
12,5
9

B. Kooritud piimaga.
Sigu söödetakse 2-es rühmas (kuni 50 kg ja 3) alla 50 „
1
4
2
50—100 „
1
4
4
—
50—100 kg). Söötes sea kohta vabalt (nii pai4) alla 50 „
1 (segu) 1,75
1,75 —
ju kui sööb). Söödasegu sisaldab:
50—100 „
1 „ —
2
—
teravil- kooritud
kartu
loomasööda
Sigade rühm
ja kg piima kg
leid kg
juurikaid kg
Jõusööda segu p. 4 korral: 90% teravilja
1) alla 50 kg 1
—
—
2—2,5
jahu +10% lihajahu. Sigu söödetakse 3-es
50—100 „
1
—
—
1—1,5
rühmas, andes päevas kindla normi sea kohta
2) alla 5» „
1
4,5
—
2
teravilja ja kooritud piima, kuna kartuleid ja
50-100 „
1
1,5
2,5
—
juurikaid sead vabalt saavad:
Eluskaal kg

päevas kg
teravilja

kg piima

1
1
1

3
4
5

5) 20 — 40
40 — 70
70—100

)
J

Sellele lisaks vabalt aurutatud kartuleid
(2/a) ja juurikaid e/s), millele ligi lisatud
vähe ristikheina heksleid.

Söödakulutus sea kohta 1zg nuumates 20—100 kg:
1)
2)
3)

a)
b)
a)
b)
a)
b)

teravilja

koorit. piima

250
220
200
180
130
110

440
380
440
380
500
470

kartuleid

—
—
—
—
440
380

juurikaid

—

4)
5)

a)
b)
a)
b)

205
185
146
125

100
80
590
510

400
350
270
250

—

500
420
—
—

—
130
120

Nimetatud arvud on ligikaudsed, olenedes
sea väärtusest, nuumamise kiirusest jne. Nen
de ülesanne on anda pidepunkte eelarvete tegemiseks ja nuumamisviisi valikuks.

Tab. VI. Pekisigade söödanormid ja söödaannused.
1.

_

Söödavajadus:
sea kohta sü
a) Noortel pekisigadel 100—125 kg eluskaaluga
3,5
b)
„
„ .
125-150 „
„
4,0
c) vanematel nuumemistel ja orikatel üle 150 kg
6,0

Seeduvat valku

250—290
290
360

Sü kohta
valku gr

70—80'
70—75
60—70

2. Söödaannused:

saks kartuleid 4- juurvilja + ristiku heksleid vabalt. Nuumamise kestel suureneb
teravilja jahu annus, kuna juurvilja ja
heksli hulk väheneb segus. (Juurviljal
vähenemine 20%-ni, hekslid jäävad lõpul
päris ära).
Kui piima ei ole, tuleb selle asemel te
ravilja hulka võtta 10—20% lihajahu ja
soojatangu segu.

a) 100—150 'kg1 pekisigadele kõlbavad vane
mate peekonsigade söödaannused, kind
lustades neile söödaannuses tarviliku val
gu ja teravilja normi.
b) vanemate nuumemiste ja orikate sööda
annused: teravilja jahu 1,5—3 kg päevas
ühos 6—7 kg kooritud piimaga. Sellele li-

3. Pekisigade juurekasv ja söödakasutus.
a) Pekisead 100—125 kg
b)
„
125—150 „
c) vanemad nuumemised ja orikad üle 150 kg

Juurekasv 1 kg juurekasvn
päevas gr kohta kulub sü

650
750
700

5,0
5,1
5,35—6,00

Tab. VII. Vanemate suguemiste ja sugukultide söödanormid ja söödaannused.
1. Söödatarve päevas:
a)
b)
c)
2.

vabad emised, eluskaal 150 kg 1,5—2,3
imetajad emised, „
„ „ 4,5—6,0
sugukuldid,
„
„ „ 1,5—2,3
Söödaannused:

a) vabadele emistele kõlbavad 40—70 kg
raskete peekonsigade söödaannused. 0,5—1,0
kg teravilja ja valgu tarvet täitva sööda (li
hajahu ehk kooritud piima) kõrval võib muu
sööt koosneda ainult juurikatest ja hekslitest
(haganatest). Suuremal määral kontsentree
ritud sööda (teravili, kartul) andmisel tuleb
võtta rohkem haganaid ehk heksleid kõhu
täiteks,
Kandmisaja lõpujärgus on soovitav valgu
ja mineraalaineterikast jõusöödaannust 1,5—
2,0 kg päevas.
b) Imetajate emiste söödaannus tuleb koos
tada põrsaste arvu kohaselt. Alussööda, —
juurikate ehk rohu ja 3—6 liitri kooritud pii
ma juure (piima puudusel lihajahu ja sooja
tangu) anda põrsa kohta 0,4—0,5 kg teravilja
jahu, mis sisaldab odra kõrval kaeru, kliisid
(ja linaseemne kooke). Neljandast imetamise
nädalast arvates sööta põrsastele lisasööta.
Soovitav imetamise aja kestvus 8 nädalat.
c) Sugukultidele vabaemise söödanormid
ja sööt — kusjuures viimane ainult vähem
mahukas olgu (vähem heksleid).
Tab. VIII. Suguemiste söödakulutus.
1. Emise kasvuks 10 nädalast kuni
12 kuuni ühes esimese poegimise
ga vajatakse................................. 700 sü
(kui emise eluskaal poegimisel on
162 kg ja toodang 8,5 põrsast)
2. Täiskasvanud emise söödatarve
aastas kahe poegimise korral ä 8,55
põrsast (17,1 põrsast aastas):

Seeduvavat
valku gr.

Sü kohta
valku gr.

120—200
500—600
120—200

80 — 90
100—110
80 — 90

a) vabal ajajärgul 2 perioodi ä 126,5
päeva, kokku 253 p........................ 708 sü
Eluskaalu tõus 162 kg — 207 kg
poegimisel.
Päevane süüdakulutus 2,79 sü.
b) kahel imetamisajajärgul ä 56 p.,
kokku 112 päeva......................... 800 „
Eluskaalu langus 192 kg-lt poegimise
järel 169 kg peale põrsaste võerut,
Päevane söödakulutus 7,1 sü.
c) Kokku aastane emise söödakulutus
17,1 põrsa imetamisel 8 nädalani 1508 „
3. Emise söödakulu lühema imeta
mise perioodi korral:
a) 4 esimese imetamise nädala kestes 154 „
b) 7 esimese imetamise nädala kestes 312 „
4. Kuna emise tapakaal ja esimesed
põrsad tasuvad ära emise kasvata
mise ja nuumamise kulud (kasva
tamiseks 700 sü + nuumamiseks
peale põrsaste võõrutamise 40 päe
va kestel 246 sü. Tulu: 8,5 põrsast
ja 157,7 kg liha), siis langeb põr
saste arvele täiskasvanud emiste
söödakulu. See teeb:
a) ühe 8-nädalase põrsa kohta ... 85 „
b) ühe 4-nädalase põrsa kohta ... 60 „
Andmed suguemiste söödakulutuse kohta
on saadud „Lille-Hvani“ väikepõllupidajate
koolis 14 emise kontrollimisel 38 poegimisel.
(Norsk Landmansblad Nr. 41 — 1930 a.).

Tab. IX. Sigade söötmine hääl ristiku
karjamaal ehk karjakoplis.
1. Parimad karjamaa liigid siga
dele on: lutsern, punaseristiku ädal,
valgeristiku-rikas kestev karjakoppel, noo
re aas-nurmiku ja valge ristiku kamaraga
koppel.
2. Parim

karjamaa

kasutamise

aeg peekonsigadele on 3—5 kuuni ehk 15
(20)—50 (60) kg eluskaaluni, mil peekonsead suudavad karjamaal omandada 25—
30% kogu söödatarvest, kuna ülejäänud
osa tuleb anda lisasöödana. Karjatamise
algus 10—12 nädala vanuselt.
3. Paras lisasöödaannus karja
maal on peekonsigadele 3—5 kuuni 1 sü
päevas, millega saavutatakse lisakasvu 0,3
—0,4 kg päevas, Lisasööda koosseis:
a) 90% teraviljasegu + 10% lihajahu ja
soojatangu segu,
b) teravili ja piim, kus 5 kg teravilja
kohta tuleb 6 kg piima,

c) sööt b, kus kuni 40% teraviljast on
asendatud kartulitega.
4. Vabadele (tiinetele) emistele
jätkub karjamaal karjamaa söödast. Tii
nuse lõpul (enne poegimist) tuleb algust
teha lisasööda andmisega 1—2 sü päevas.
5. Imetajad emised vajavad karjamaal ime
tamise ajajärgus 3—4,0 sü lisasööta (0,5
kg jõusööta iga põrsa peale). Lisasööda
koosseis:
a) 90% teravilja + 10% lihajahu, soojatangu
j. m. segu (40—50% valgu sisaldusega);
b) teravili ja kooritud piim kaalu järele
pooleks elik 1 kg kohta 1 liiter koorit.
piima;
c) segu b, kus osa (näit. 1 kg) teravilja
on asetatud kartulitega.
Nimetatud söötadele on otstarbekohane kõ
hu täiteks vähe liaganaid ehk ristikheina
.heksleid lisada.
Imetajate emistele imetamise ajajärgu lõ
pul (8—10-dal nädalal) jätkub 1—2 sü lisasöödast päevas (eelmises koostises).

III. KANAPIDAMINE.
Tab. I. Munejate kanade söödanormid.
lisades harilikule söödale 1—2% kondijahu
1. Munejate kanade (leghornide) söödaja kuivsöödale 0,25% keedusoola. Muna
vajadus söötühikutes on, olenekoorte moodustamiseks vajab kana päevas
des munejate kanade protsendist, kana
6—7 (maks. 8,8) gr süsihaputlupja teokohta:
karpidena j. m.
munejate %
sü päevas kana kohta 4. Vähemalt 40—45 gr söödast päevas tuleb
anda kanadele teraviljana.
50 — 55
0,100 — 0,105
5. Munade värvile ja maitsele mõjub hästi
55 — 60
0,105 — 0,110
■soo ja jahu, mais ja lutsernijahu (viimast
60 — 65
0,110 — 0,115
9—10% kuivast söödast).
65 — 70
0,115 — 0,120
(Allikas: Niis Hansson — De ägglägande
Söödatarve on vähe suurem talvel, kui
hönsens näringsbehov. Landtsuvel.
mannen 1927. Ihk 810).
2. Optimaalne seeduva valgu hulk sü
kohta mune ja kana söödas on 120—130 gr,
miinimum 110^115 gr, maksimum 145 gr. Tab. II. Munejate kanade söödaannused.
Osa söödavalgust peab pärit olema looma 1. Keskmise intensiivsusega majapidamistes
riigist (piim, liha, lihajahu, verejahu).
10 kanale päevas:
a) pehmesööt, millest 50% antakse hommi
3. Mineraalaineid peab sisaldama sööt 50 —
kul kell 9, 50% õhtupoolikul kell 3:
60 gr sööda kg kohta, mida saavutatakse
500 gr = 0,5 liitrit
keedetud kartuleid ......
2W M = 0,5
nisukliisid ehk sega vilja jahu . . .
hobuseliha ehk kooritud paksu piima
400 „ = 0,35 „
ristikheina heksleid......................... 80—100 „ = pool kuni 3U peotäit.
b) Teri, mida antakse 1/s hom. k. K6 ja 2. Intensiivses kanapidamises 10 kanale päe
vas:
õhtul 2/s k. 7—8, kokku päevas 600 gr
a) Pehmetsööta (antakse nagu eelpool):
= 0,75 liitr.
c) vabalt mineraalaineid ja haljassööta
(talvel juurikaid).
300 gr = 0,35 liitrit
keedetud kartuleid.........................
nisukliisid või segaviljajahu . . .
100 „ = 0,25 „
hobuseliha või piima....................
200 „ = 0,2
30 „ = 1U peotäit
ristikheina heksleid........................
600 „ = 0,75 liitrit
b) Teri (nagu eelpool).........................

c) Vabalt nokkimiseks paksu kooritud pii
ma ja kuiva sööta järgmises koosseisus:
nisukliisid.................... 35%
kaerajahu.................... 25 „
odrajahu.................... 10 „
lihajahu.....................25 „

Tab. III

linaseemne kooke, her
ne jahu ehk soojatangu

d) Vabalt mineraalaineid ja haljassööta
(juurikaid).
(Söödaannused koostatud J. Utno poolt).

Kanade söödakulutus aastas:

1) E. Linnukasvatuse Seltsi poolt korraldatud võistlustalundites kasu
tati sööte ühe kana kohta aastas keskmiselt söötühikutes:
Munatoodang
138 muna kanalt
(majäp. 3 kukke
ja 63 kana)

Tera- ja kaunvilja
Muud jõusööta
Piima ja selle saaduseid
Kartuleid ja juurvilja
Haljasrohtu ja karjamaad
Fosforlupja j. m.
Kokku kõiki sööte sü

Munatoodang
155 muna kanalt
(majap. 4 kukke
ja 74 kana)

24

Munatoodang
123 muna kanalt
(majap. 3 kukke
ja 56 kana)

12

28
14
2

6

4
4

3
3
9
1

50

52

49

3
4

1

22
11

2) Kana kohta on aastas tarvitatud kilogrammides sööta:
Teravilja:
nisu
2,53
2,67
otre
5,20
6,27
11,07
kaera
13,11
6,67
5,05
sega viija
2,66
2,17
muud
Muud jõusööte:

kliisid
soojatangu
liha

Piima:

0,34
täispiima
kooritud piima 13,83
kartuleid
11,75
7,28
juurvilja

Kartuleid ja juurvilja:

4,98
0,97
5,34

2,40
4,30
9,32
3,67
3,07

6,07
1,16
6,61

4,07
0,81
4,26

0,05
13,81
13,63
6,81

0,59
13,85
10,16
7,69

Haljasrohtu, karjamaad:

haljassööta
karjamaad

2,32
—

2,32
—

2,31
—

Muid sööte:

fosforlupja
mitmes, sööte

0,78
4,99

0,91
3,39

0,66
6,34

3. 100 kana aastane söödatarve kujuneb nendel andmetel ümmarguselt:
tera- ja kaunvilja
kg 2300—3000 keskm. 2650 kg
muid jõusööte
„ 900—1400
1100 „
ii
Kokku teravilja ja m. jõusööte
Piima (arvatud kooritud piimale)
Kartuleid
Juurvilja
Haljassööta ja karjamaad sü
Fosforlupja
Mitmesug. sööte
Kokku söötühikuid
4.

5„

kg
„
„
„

3200—4400 keskm. 3750 kg
1500 „
1200—1800
1000—1350
1200 „
700 — 800
750 „
400 — 900
600
80 „
„ 70 — 90
„ 300 — 600
500 „

„ 4900—5200

„

5000 „

50 kana söödatarve = 2500 sü võrdub seega ligikaudu:
1 tööhobuse söödatarvele 2000—2100 töötunniga aastas,
1 400—500 kg raske piimalehma söödatarvele, kes anab 4000 kg piima 3,5%
rasvaga ehk 140 kg võirasva,
2 emise söödatarvele, kes kasvatavad üles 28—30 põrsast aastas kuni 8 näd.,
8—9 peekonsea söödatarvele, nuumamisel 20—100 kg eluskaaluni.
(Allikad: Eesti Stat. kuukiri jaan. 1931 — Kanapidamise tasuvus 1930 a.)

IY. HOBUSEPIDAMINE.
Tab. I. Tööhobuste söödanormid*).
keskmisel tööl . 5,3
Töö hobune vajab päevas sü:
raskel töö . . 6,3
Tööliik**)

400—450

hob. eluskaal
500—550 550—600 600—650 kg

tööta .... 4,0
kergel tööl . . 5,1

5,0
6,3

6,0
7,2

6,5
8,4

7,4
9,0

8,6
10,2

9,4
11,5

Valku on vaja söödaannuses 70—80 gr ühe
sü kohta.

Märkus: 1. Pikemal seisuajajärgul võib jõusööta 1—1,5 kg päevas vähendada võrreldes kergel tööl vajaliku
jõusööda normiga.
2. Hekslid — talivilja ehk suvevilja põhust. Hekslite asemel võib anda ka kaera ja nisu haganaid.
Heksleid ja haganaid söödetakse koos jõusöödaga.
3. Jõusööt 70% ehk vähemalt 50% kaera. Osa 10—12% nisukliisid. Muu osa võib asendada kallite
kaerahindade juures ka muu jõusöödaga (odrajahu, suhkrupeedikoogid, mais).
4. Porgandi asemel võib tarvitada ka peete ja kaalikaid ehk suhkrupeedi helbeid.

Tab. II. Tööhobuste söödaannused, Nr. 1.
Sööda hulk päevas kg.
Sü’
Heksleid Jõusööta Porgandeid päevas
Põlluheina Niiduheina (rukki
õled)

Hobuste
eluskaal
kg-

Tööliik

400-450

Kerge töö
Keskm. töö
Raske töö

4
4
4

3
3
3

1
1
1

2,5
2,5
3,7

1,5
3
3

5,09
5,27
6,29

500—550

Kerge töö
Keskm. töö
Raske töö

5
5
5

4
5
5

2
3
3

2,5
3,0
5,0

3
3
3

6,21
7,16
8,82

550—650

Kerge töö
Keskm. töö
Raske töö

5
5
5

5
5
5

2
3
3

3,0
4,5
6,25

4
4
4

7,08
8,52
9,98

650—700

Kerge töö
Keskm. töö
Raske töö

5
5
5

5
6
6

2
8
3

4,5
5,0
7,5

4
4
4

8,32
9,27
11,35

Tööhobuste sööda a n n u s e d, Nr. 2. (koosnevad päämiselt põlluheinast,
suveviljapõhust ja jõusöödast).
500—550 kg. rasketele hobustele.
Päevas kg: Põlluheina Suvev. põhku Juurvilja
Jõusööta
1. Seisus
a
10
4
—
—
_
b
8
4
8
c
4
6
2,0
_
_
2. Kerges töös
a
10
2,5
b
8
2
5
2,5
c
6
4
3,0
_
_
a
3. Keskmise raskusega töös
8
5,0
b
6
2
5
5,0
c
4
4
6,0
_
_
a
4. Raskes töös
7,5
7,5
b
2
5
4
8,0
c
4
4
8,0
—
—

—

—

Kaerte asemel võib tarvitada osalt (kum
30%) nisukliisid, odrajahu, suhkrupeedi hel
beid (viimaseid, kui hoolitseda ühtlasi valgu
eest). Valgurikaste jõusöötadena tulevad arvesse: herned, oad, linaseemnekoogid, soojatangud.

Tab. III. Tööhobuste aastane söödatarve.
1. Riigimõisates kulutati 1929/30 a.
keskmiselt 18 mõisas (423 hobust) ühe hobuse
kohta aastas 1996 töötunni juures:

*) Tööhobuste söödanormid ja p. 1 täh. söödaannused on koostanud Tori Hobusekasvanduse juhataja A. Ilmjärv.
**) Kerge töö: kerged veod talus. Keskmine töö: juurikate kõplamine, kartuli muldamine jne. Raske töö; künd, vedrutamine.

jõusööte
kõrssööte
tooressööta

1079 kg — 986 sü
4306 „ — 1641 „
194 „ — 23 „

200 tööpäeva juures 2650 sü = piimalehma
söödatarvele toodanguga 4000 kg piima 3,5%
rasvaga.

Tab. IV. llobusetöö kulu.
1. Hobusetöö kulu riigimõisates oli raamatu
pidamise andmetel, arvatud ühe hobuse kohta
2.
Raamatupidamisetalitise jä
1928/29 a. 1929/30 a.
rele oli kahekordse raamatupidamise andme Tööhobuste arv
480,2
423
tel söödakulu ühe tööhobusele:
1 talitaja kohta hobuseid
18
23,5
Kr. 387,51 Kr. 338,58
(16 talundist 29 juhtu. Hobuste arv talundi Kulud: Hobuste sööt
(12,77 senti sü)
tes 5—30, keskmiselt 16).
Aluspõhk
„ 12,57
12,78
vilja
721 kg — 660,4 sü
Talitamine
„ 59,92 >5 64,84
põlluheina
3328 „ —1336,9 „
37,92
Riistade üür
„ 40,96
niiduheina
1169 „ — 327,7 „
Üldkulud
„ 28,09
41,48
Hobuste kustutus,
Kokku heina (kõrssööte) 4497 kg — 1664,6 sü
hoonete üür, mittooressööta
10 „
mesugust
„ 65,28
49,70
mitmesugust
73,6 „
Üldse hobusepid. kulud Kr. 594,33 Kr. 545,30
Kokku
2408,6 sü Maha sõnniku väärtus
„ 55,64 „ 51,05
päevas hobuse kohta
6,6 „
Jääb töökulu
Kr. 538,69 Kr. 494,25
hobuse töötunde aastas 1831
Hobuse
töötunde
aastas
1835
1996
1 söötmispäeva kohta töötunde 5,0.
Tunni hind senti
29,36
24,76
3.
Nende andmete põhjal võib arvestada 2. Hobusetöö kulud Raamatupidamiseta
tööhobuse söödaks:
litise andmete järele kahekordse raamatupi
seisul ja elatissöödaks tööajal 5,0 sü päevas damisega talundites ühe hobuse kohta:
iga tööpäeva pealt lisaks
4,0 „
„
(16 talundist 29 juhtu).
Söödakulud
Kr. 294,08 (12,21 snt. sü)
4.
Kõikumised üksikute söödaliikide jä
Aluspõhk ja turvas
„ 13,95
rele olid riigimõisates hobuse kohta:
Kapitali
%-nõudlus
„ 20,65
kõige vähem keskmiselt kõige enam
Hobuste
kustutus
„ 24,45
Jõusööte kg
800
1080
1400
Talitamine
„ 52,66
700
1000
1250
»
sü
Sepatöö
„ 8,58
Kõrssööte kokku kg 3600
4300
5200
Ehituste
üür
„ 11,51
sü 1370
1640
1950
„ 13,66
Riistade üür
Mitmesugust
„ 5,77
Seejuures ei ole tarvitatud karjamaa söö
ta. Karjamaa sööda kasutamisel võib kokku
hoida kõrssööte iga karjatamispäeva kohta Üldse hobusep. kulud Kr. 445,31
kuni päevase elatissööda ulatuses (kuni 5,0 sü). Maha sõnniku väärtus „ 40,00
5.
Võrreldes 400—500 kg raske piimalehma
Jääb töökulu
Kr. 405,31
söödatarvega, osutub hobuse söödatarve
Hobuse töötunde aastas
1831
(500 kg):
Tunni hind senti
22,14
3.
Lihtraamatupidamise andmetel (260 ta
180 tööpäeva juures 2420 sü = piimalehma
söödatarvele toodanguga 3500 kg piima 3,5% lundis) oli hobuse töö tarvitus ühe tööhobuse
kohta aastas:
rasvaga.
1927/28 a. — 1388 tundi ehk tööpäeva kohta 4,63 tundi
1928/29 a. — 1294 „
„
„
„ 4,31 „
kallim
kui odavam eelpool toodud andmetest.
Sellest langes suvekuude peale 65%, talve
(Allikad: Riigimõisate kohta andmed saa
kuudele 35%. Vastandina riigimõisatele, kui
dud Riigimõisate Valitsusest.
ka kahekordse raamatupidamisega talundi
Kahekordse raamatupid. andmed:
tele, on seega üldiselt hobusekasutus taludes
„Eesti põllumajanduse tasuvus“
veel võrdlemisi nõrk. Järelikult tuleb üldiselt
IV 1930 Ihk. 118).
arvatavasti ka hobuse töötunni hind ennem

Kokku 2650 sü ehk

7,26 sü päevas.

Tab V. 500 kg. raske kasvava hobuse söödanormid:
Vanus

Päevas sü

Raskus kg.

Päevas seeduv.
valku gr.

0—5 kuud 45(80)—200(220) 3,3—3,8
220—240
3,9
6
„
4,0
273—286
9
„
12
„
4,0
310—340
18
„
367—396
4,1
4,2
24
„
413—431
4,3
30
„
447—461
36
472—482
4,3
4,0
500
48
„

Vanus
kuni 6 kuuni (imemise aeg)
„ 12
„
» 18
„
„ 24
„

imemise aeg
5,5
6,5
7,8
9,2
10,3
11,0
11,8
12,5

330—280
280
280
280
280
280
280
280
280

Tab. YI. 500 kg. raske hobuse kasvamiseks
tarvisminev söödakulutus söötühikutes:

Söödakulu sü
650
1350
2120
2880

Päevas kuiv
ainet kg.

3650
80 „
4440
36 „
48
5950
V
V
(Allikad: O. Jääskeläinen Hevosten laidutaminen. Suomen Laiduntalous
II Ihk. 107).
„
„

Tab. VH. Noorhobuste söödaannused:

Vanus ja hobuse sugu

Põlluheina

1. Talvel.
Sööta päevas kg.
Niidu- Kaera- Heksleid Porgan Jõusööta
deid
heina
põhku

Kokku
sü

Varsad peale võerutamist iga kuu vanuse kohta 0,5 kg. jõusööta
Varsad 11 kuust, täkud . . .
2
1
3
1
2
„
11 „
märad . . .
2
1
2
1
3

4
3

5,8
5,0

Sälud 1 aast., täkud ....
„ 1 „
märad ....

3
3

2
1

1
2

2
1

2
2

4
3

6,1
5,0

Sälud 2 aast., täkud ....
„ 2 „ märad . . , „

3
3

2
1

1
2

2
1

2
2

2,5
1,5

4,78
3,75

Noortäkud 3 aast. ja sugutäkkudele paaritüse hooajal tööhobuse normid raskel tööl.
Noortäkud 3 aast. ja sugutäkkudele muul
ajal tööhobuste normid kergel tööl.

Märad 3 aast. — 1 aastase märasälgude
söödaannused. Tööl käies saavad vastavalt
töö liigile jõusööta lisaks,

2. Suvel.
Sälud 1 aast. täkud — karjamaa ja lisaks 0,5kg jõusööta,
„ 1 „ märad — ainult karjamaa,
„ 2 „ täkud — karjamaa ja. lisaks 0,5kg jõusööta,
„
2 „ märad — ainult karjamaa.
(Söödaannused noorliobustele koostanud Tori Hobusekasv. juhataja A. Ilmjärv).

XY

Cx

Lõppmärkus. Selle raamatu avaldamisega seotud tehnilistel põhjus
tel on ära jäänud artiklite keeleline korrektuur.
Toimet
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