
Memo  

 

Eestimaa Talupidajate Keskliit ja KEVILI 

Kvaliteetse heina tootmine: 

Tegemist on Eesti mõistes ainulaadse projektiga. Mille suurimaks väljundiks on 

aidata põllumeestel toota alternatiivkultuure ning võtta kasutusele rohumaad. Kui 

varasemalt paljud põllumehed, kas siis purustasid haljasmassi põllule või niitsid 

toetuste saamiseks. Täna on sellele toormele väljund, mis toob põllumehele reaalselt 

majandusliku kasumi. Lisaks võimaldab projekt kasutusse võtta sellised pinnad, mis 

sageli on tootmisest väljas, nagu turbaalad. Tehase jaoks, aga saab seal 

vajaminevat tooret kasvatada, näiteks päideroogu. 

Heina kvaliteet ja toiteväärtus kujunevad heina tegemise ajal. Kui koristustööd 
venivad, hein seisab kaua maas või saab vihma, kaotab ta palju oma väärtusest. 
Kvaliteetse heina saamiseks on rohi vaja varakult niita (kõrrelistel loomise, 
liblikõielistel nuppumise ajal) ja kiiresti kuivatada. 

Hästi kuivatatud hein on roheka värvusega ja meeldiva aromaatse lõhnaga. Kaua 
päikese käes seisnud heina värvus on valkjas, tihti on selline hein kaotanud kõige 
väärtuslikumad taimeosad. Kui mahaniidetud hein jääb tugeva vihmasaju kätte, siis 
muutub tema värvus helekollaseks. Sademed vähendavad oluliselt niidetud heina 
toiteväärtust, mineraalainete ja vitamiinide sisaldust. 

Õigel ajal koristatud heinal on hea aromaatne magus spetsiifiline lõhn! 
 
Heaks heina kuivaine sisalduseks peetakse 80-85%, toorkiu sisalduseks 25-35%. 
Kuivatamisel võivad toitainete kaod ulatuda 20-40% võrreldes algmaterjaliga. 

Hea eksporthein ei tohiks sisaldada väga palju liblikõielisi kuna ei närbu nii kiiresti ja 
niiskusisaldus jääb heinas väga suureks. Pigem teha heina kõrrelistest. 

Hea eksportheina niiskuse sisaldus jääb alla 15% 

Tänu meie sobilikule kliimale pole Eestis üldiselt vee puudust erinevalt mujal 
maailmast. Eelkõige on mõjutatud piirkonnad Aafrika, lähis-Ida, Kesk-Aasia, Kesk-
Ameerika ja ka Kagu-Euroopa riigid. Suureneva nõudluse tõttu jääb puhast joogivett 
järjest vähemaks ning näiteks Lähis-Idas, kuhu Golden Fields Factory OÜ tehase 
toore läheb, tohib magevett põllumajnduses kasutada järjest vähem kuni lõpuks ei 
tohi põllumajanduses enam magevett üldse kasutada. Seega otsitakse uusi 
väljundeid sööta loomi kvaliteetse toorainega ja vajadus selleks on väga suur. Seega 
on turg avatud ja turg piiramatu.  

Pakume põllumeestele heina ladustamise eest alates teisest kuus kompensatsiooni 
0,80 eurot/tonn.  



Eelistame, et hein oleks tehtud nelikant pressiga ((plussid – logistika, ladustamine, 
jõudlus, mis kõik omakorda toob põllumehele suuremat kasumit). Kuna paljud on 
läinud rulltehnoloogiale üle, siis varume ka heina, mis on tehtud rullidesse.  

Alates käesolevast aastast on plaan koguda kuiva heina üle Eesti. 

Kuiva eksportheina ostutingimused Roodeväljale tarnituna (niiskus alla 15%): 

• Proteiin alla 6,00% - 70 eur/tn 

• Proteiin 6,01% - 7,99% - 75 eur/tn 

• Proteiin 8,00% - 9,99% - 80 eur/tn 

• Proteiin 10,00% - 12,00%  - 90 eur/tn 

• Proteiin üle 12% - 95 eur/tn  

Heinatehasel on huvi kasvatajatega jõuda kokkuleppele heina pikaajalise 
ladustamise osas. Ladustamise tasu alates 2. kuust lepitakse iga põllumehega 
kokku.  

Pelleti toormeks liigitub ka umbrohune hein, mille niiskus on alla 15%!!! 

Kuiva heina (pelleti tootmise toormeks) ostutingimused Roodeväljale tarnituna 
(niiskus 15,01% – 19,00%): 

• Proteiin alla 6,00% - 70 eur/tn 

• Proteiin 6,01% - 7,99% - 75 eur/tn 

• Proteiin 8,00% - 9,99% - 80 eur/tn 

• Proteiin üle 10,00%  - 85 eur/tn 

Pelleti toormeks liigitub ka umbrohune hein, mille niiskus on alla 15% niiskus. 

KEVILI varub põllumeestelt ka silo, ning haljasmassina lutserni.  

Rohusilo kokkuostu tingimused, Roodeväljale tarnituna: 

 

Ph ei tohi olla üle 4,7 

Kuivaine sisaldus peab olema üle 30% 

alla 10% 60,00 €                                                                                          

10% - 12% 65,00 €                                                                                          

12% - 14% 70,00 €                                                                                          

14% - 16% 75,00 €                                                                                          

16% - 18% 80,00 €                                                                                          

18% - 20% 85,00 €                                                                                          

20% ja kõrgem 90,00 €                                                                                          

Proteiini 

sisaldus %

90% kuivaine hind, eur/tn (Roodeväljale tarnituna) 2021 

hooajal, 150 päevase maksetähtajaga peale kauba kvaliteedi 

määramist.



Lutserni kasvatamise ja kokkuostu tingimustes lepitakse iga põllumehega eraldi 
tingimustes kokku.  

Puhta lutserni kokkuostu hinnakiri 

 

Täpsemalt saab tingimustega tutvuda KEVILI kodulehel - https://www.kevili.ee/ 

Lugupidamisega 

Marko Vinni 

Põllumeeste ühistu KEVILI 

Projektijuht 

Turu 34, 51004 Tartu  

Tel. +372 5918 1774 

e-mail: marko.vinni@kevili.ee     

web: www.kevili.ee 

 

alla 17,00 Kokkuleppel Kokkuleppel

17,00 - 17,99 70,00 €                                    70,00 €                                                  

18,00 - 18,99 75,00 €                                    75,00 €                                                  

19,00 - 19,99 80,00 €                                    85,00 €                                                  

20,00 - 20,99 85,00 €                                    90,00 €                                                  

21,00 - 21,99 90,00 €                                    95,00 €                                                  

22,00 - 22,99 95,00 €                                    100,00 €                                                

23,00 ja kõrgem 95,00 €                                    105,00 €                                                

90% kuivaine hind, eur/tn 

(Roodeväljale tarnituna) 

2020 hooajal.

90% kuivaine hind, eur/tn 

(Roodeväljale tarnituna) 2021 

hooajal, 14 päevase maksetähtajaga 

peale kauba kvaliteedi määramist.

Proteiini 

sisaldus %
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