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INNOVATSIOONIKLASTRI TOETUSE INNOVATSIOONITEGEVUSE LÕPPARUANNE 
 

1. Elluviidud innovatsioonitegevuse kirjeldus1 
Kaugseire lahenduste rakendamine keskkonnasäästlikuks põllumajanduslikuks tootmiseks. 
Periood: 06.03.2017 – 06.01.2022 
Partnerid: Eesti Maaülikool, Tartu observatoorium, Põllumajandusuuringute Keskus 
Tegevuse läbiviijad: juhtiv teadlane Toomas Tõrra, kaasatud Jaanus Kilgi, Alar Astover, Kaupo Voormansik, 
Priit Penu.  
 
Katsed viidi läbi Eesti Maaülikooli Rõhu katsejaama katsepõldudel (mai 2017 – august 2020.a.). 2017 aasta 
katsed viidi läbi Kambja vallas, Eerika katsepõldudel ja 2018-2020 aasta katsed Põlva vallas, Ahja katsepõldudel. 
Kuna 2017. aasta oli esimene katseaasta ja projekti eelarve heaks kiitmine võttis aega, siis ajaliselt ei jõudnud 
enam rajada sateliitmõõtmiseks vajalikku põldkatset ja nii sai rajatud Eerikale käsivahenditega mõõtmiseks 
väiksemad katselapid mõõdus 2x10m. 
Lisaks katsepõldudele viidi katsetegevusi läbi ka tootmisettevõtete tootmispõldudel OÜ Voore Farm, Torma 
POÜ ja Growing Crops OÜ.  
Katsepõllud satelliitseire kaudu vegetatsiooniindeksi (NDVI-Normalized Difference Vegetation Index) 
mõõtmisteks rajati tavakatsetest suuremates mõõtmetes. Seda põhjusel, et satelliidilt tehtava mõõtmise korral 
saame ühe andmelugemi 10x10m ala kohta. Selleks et ühelt katsealalt saada vähemalt 4 mõõtetulemust, 
rajasime katselapid mõõtmetega 36x36m, mis võimaldab ühelt katsealalt saad vähemalt 8 mõõtetulemust, kui 
tehnorajad välja arvata.  
Katsed viidi läbi kolme katsekultuuriga (suvinisu, suvioder ja suviraps). Katsepõllud asusid gleistumistunnustega 
näivleetunud mullal LP(g), (joonis 1). Katse alguses oli katsepõllu mulla kaaliumi sisaldus 203 mg/kg mullas, 
fosfori sisaldus 74 mg/kg mullas ja mulla pHKCL 5,3. Katsete läbiviimise järgselt oli  katsepõllu mulla kaaliumi 
sisaldus 171 mg/kg mullas, fosfori sisaldus 83 mg/kg mullas ja mulla pHKCL 5,5. Katsealast 4/5 sai enne 
põllukultuuri külvi 150 kg/ha KCl ja 170 kg/ha MAP-i ehk 20 kg/ha N-i, 39 kg/ha P-d ja 74 kg/ha K-d, 
kontrollvariandile ei antud kumbagi väetist. Külvid tehti kombi otsekülvikuga VM ja külviga koos anti ka 3/5 
katsepõllust kompleksväetist NPK 20-5-15 normiga 300 kg/ha. Võrsumise ajal anti pealtväetisena AN 34,4 
väetist kolmele variandile ja igale neist erineva normiga, 50, 100 ja 150 kg/ha. Kõrsumise ajal anti 
pealtväetisena AXAN 27-4S-i vastavalt katseskeemile kuue erineva normiga (75, 150, 225, 300, 375 ja 450 
kg/ha). Sellise väetusskeemi rakendamisel saime NDVI seire läbiviimiseks 17 erinevat katsevarianti, kus N 
sammuks on 20 kg/ha. 
Satelliidilt NDVI mõõtmiste läbiviimiseks rajati iga kultuuriga 17 erinevat N varianti, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 
140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 ja 320 kg/ha. Kordused NDVI mõõtmisteks võeti ühe 36x36m 
töötlusala sees.  



 
Joonis 1. Ahja ja Eerika katseala mullastiku kaart Maa ameti kaardirakendusest. 
 
Katseaastate ilmastik 
Ilma me ise mõjutada ei saa ja tuleb vaadata kuidas erinevad ilmastikutingimused katsekultuuride toitainete 
omastamist ja saagi formeerumist mõjutasid. Katse viidi läbi neljal aastal (2017-2020) ja  
nii nagu joonistelt 2 ning 3 näeme, ühtegi teisega identset aastat vegetatsiooniperioodil ei olnud. Kuna katses 
olid suvikultuurid, siis saame aktiivseks kasvuperioodiks lugeda siin mai – juuli. Mais toimusid kõigi kultuuride 
külvid ja augustis juba katsekultuuride koristus. Kõige paremad tingimused saagi formeerumiseks olid 
katseaastatest 2017 ja 2020, mil kõigi kultuuride puhul saadi kõige suuremad saagid. 2018 ja 2019 olid erinevalt 
äärmuslikud aastad. 2018 aastal oli mais kultuuride tärkamise ja võrsumise ajal väga soe ja sademetevaene. 
Aktiivsete temperatuuride summa ületas kõigi teiste katseaastate aktiivsete temperatuuride summat lausa 2x 
ehk 200-275 C ja samas sademete hulk oli täiesti olematu, sademeid tuli vaid 2,8mm ehk 7-20 korda vähem 
võrrelduna teiste katseaastatega. 2019 aasta oli küll aktiivsete temperatuuride poolest sarnane parimate 
katseaastatega, kuid saagikuse piiras ära järjest vähenev sademete hulk. Mais tärkamise ja võrsumise ajal oli 
sademeid isegi 2-3x rohkem kui parimatel aastatel (2017 ja 2020) kuid juba juunis tuli sademeid 2x vähem.  
 

 
 

Joonis 2. Aktiivsete temperatuuride summa 2017-2020 aasta kasvuperioodil mai-juuli. 
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Joonis 3. Sademed katseaastate 2017-2020 kasvuperioodil mai-juuni. 
 
Kaugseire kasutamine põllukultuuride NDVI mõõtmisteks 
 
Sateliitseire kasutamine põllukultuuride kasvuaegseks seireks on üks tõhusamaid meetodeid ja täna ka kõige 
rohelisem võimalus, kuna satelliidid ei kasuta oma liikumiseks orbiidil fossiilset kütus.  Sateliit pildistab korraga 
290-km laiuse riba, mis tähendab, et kui lend toimuks täpselt mööda Eesti keskjoont siis saaks ühe lennuga 
terve Eesti kohta pildi. Katses kasutasime taimede fotosünteetilise aktiivsuse määramiseks NDVI valemit. NDVI 
määramisel kasutatakse kahte lainepikkust, punast ja lähi-infrapunast ning indeksi saamiseks jagatakse nende 
lainepikkuste vahe läbi nende summaga.  
 

 
 
Optimaalsetes tingimustes kasvanud taim on saanud kätte kasvuks vajalikud toitained ning näeb välja 
tumeroheline. Sellisel juhul taim neelab rohkem punast valguskiirgust ja peegeldab tagasi rohkem lähi-
infrapuna valguskiirgust ning siis on indeksi näit lähemal 1-le. Vastasel korral, kui taim on kahvaturoheline, siis 
taimelt peegeldub tagasi rohkem punast valguskiirgust ja neeldub rohkem lähi-infrapuna valguskiirgust ning 
indeksi näit on lähemal 0-le.  
Katsepõldude sateliitpildid on võetud EL ESA sateliitprogrammi   COPERNIKUS sateliitide SENTINEL-2 
andmebasist. Teraviljakatsealade sateliitpildid on võetud katsealalt kahel korral, võrsumise lõpu kuni 
kõrsumise algus faasis ja kõrsumise lõpust kuni  lipulehe faasini. Suvirapsil sateliitpiltide tegemiseks väga palju 
võimalusi ei ole, sest alguses katab taimestik vähe mulla pinda ning siis kui lehti piisavalt, toimub areng kiiresti, 
kui taimed juba õitsevad. Seega on sateliitpiltide saamise võimalus vaid varsumisest kuni õitsemiseni ja see 
periood kestis keskmiselt 2 nädalat. 
Sateliitpiltide ja saagikuse analüüs näitas, et NDVI ja saagikuse vahel on tugev seos, kuid meie võimalused seda 
lämmastikväetamisega mõjutada sõltub tugevalt kasvuperioodi sademete hulgast ja õhu temperatuurist. Neid 
kahte faktorit me aga ise põllul otseselt mõjutada ei saa. Mulla veega varustatuse mõjutamine on küll läbi 
niisutuse või kahtepidi reguleeritava dreenisüsteemi võimalik, kuid teravilja ja rapsi põldude puhul 
majanduslikult ebamõistlik. Joonisel 4 on toodud suvinisu ja suviodra sateliitpildilt arvutatud NDVI kaardid 
kahes erinevas kasvufaasis (võrsumiselõpp-kõrsumise algus ja lipulehe faasis).  
2018 aasta juunis ja juulis oli võimalik saada NDVI kaarte 4-l päeval juunis ja 6-l päeval juulis. Kuigi katsepõldude 
külv toimus 14.05.2018 siis põuast tingitult oli põhjust võrsumisfaasi pilte võtta alles juuni alguses. 
Lipulehefaasi pilte ei saanud võtta juuni lõpust sest 9 juunist kuni 14 juulini olid satelliitide ülelennu ajal pilves 
ilmad. NDVI näitaja erinevus kahe kasvufaasi vahel ei ole põuast tingitult kuigi suur nii on katsepõldude 
keskmine NDVI näit 9 juunil 0,45 ja 16 juulil 0,55.   
2019 aasta juunis ja juulis oli võimalik saada NDVI kaarte 5-l päeval juunis ja 4-l päeval juulis. Samas 
katsepõldude külv toimus alles 23.05.2019 ja nii oli põhjust võrsumisfaasi pilte võtta alles juuni teisest poolest, 
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kuid siin oli pilvevabu päevi, kui satelliit üle lendas vaid kaks. Lipulehefaasi pilte sai võtta juuli algusest 1 ja 4 
juuli, siit edasi olid kõik päevad kuni 25 juulini pilvised. NDVI näitaja erinevus kahe kasvufaasi vahel tuleb samuti 
selgesti välja ning nii on katsepõldude keskmine NDVI näit 19 juunil 0,50 ja 04 juuli juba 0,75. 
2020 aasta mais ja juunis oli võimalik saada NDVI kaarte 8-l päeval mais ja 4-l päeval juunis. Kuna katsepõldude 
külv toimus 16.05.2020 siis võrsumisfaasi pilte sai võtta alles juuni esimesest poolest ja lipulehefaasi pilte juuni 
lõpust. NDVI näitaja erinevus kahe kasvufaasi vahel tuleb selgesti välja, nii on 08.juuni NDVI 0,38 ja 25. juuni 
juba 0,71. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et NDVI indeks näitab meile ära taimede toitumistaseme, kas taim on toitainetega 
hästi varustatud või mitte. Aastatel 2019 ja 2020 kui sademeid oli rohkem ja õhutemperatuur optimaalne, olid 
ka NDVI näidud kõrgemad (0,75 ja 0,71) ning põuasel ja kuumal 2018 aastal oli NDVI vaid 0,6. Kui toitained 
mullas ei ole taimele kättesaadavad siis ei moodustu ka piisavas koguses klorofülli ja taim jääb nõrgaks ning ei 
anna meile ka soovitud koguses saaki. 

 
Joonis 4. Suvinisu ja suviodra katsepõldude sateliitpiltide NDVI 2018 – 2020 kahes kasvufaasis. 
 



Joonisel 5 on toodud suvirapsi sateliitpildilt arvutatud NDVI kaardid kahes erinevas kasvufaasis (8-12 lehe faasis 
ja õiepungade faasis). Siin saame sarnaselt teraviljadele vaadelda koos taimede arenguga ka NDVI indeksi 
kasvu. Rapsi puhul jäid NDVI näidud mõlemas kasvufaasis madalamaks kui seda olid teraviljade NDVI näidud. 
Rapsi 8-12 lehe faasis on põhjuseks põllu pinna ebapiisav taimestikuga kaetus. Sateliitpiltide õiges kasvufaasis 
saamisega on raskused samad mis teraviljade puhul, kuna kasvufaasid jäävad juuni kuusse. Seega on enamasti 
õiges kasvufaasis sateliitpildi saamine raskendatud, kuna meil on juunis paljud päevad pilvised. 
 
 
 

 
Joonis 5. Suvirapsi katsepõldude sateliitpiltide NDVI 2018 – 2020 kahes kasvufaasis. 
 
Teraviljade ja rapsi täpsemad katselapipõhised NDVI arvutused näitavad, et mida suurema normi lämmastikuga 
kultuuri väetame, seda kõrgemale tõuseb NDVI näit (joonis 6 ja joonis 7). Muidugi mitte alati ei ole suurem 
saagikus otseselt seotud suurema lämmastiku normiga, mida näitasid ka meie katseaastad. Kui 
ilmastikutingimused on toitainete lahustumiseks ja omastamiseks ebasoodsad, siis ka suurem lämmastiku 
norm ei anna meile oodatult suurt saaki. Läbi viidud 4 katseaasta jooksul oli nende aastate võrdluses kõige 
ebasobivam 2018 aasta, mil sademeid tuli võrreldes teiste aastatega vähem ja õhutemperatuur oli taas teistest 
kõrgem. Sademetest ja temperatuurist tingitult oli väetamata alal saagi erinevus 68% ja väetist saanud aladel 
32%, mis näitab, et väetamine leevendab ka põua mõju. NDVI näidu kasv on positiivses korrelatsioonis 
lämmastiku normi ja saagi kasvuga.  



 
 
 

 
Joonis 6. Suvinisu ja suviodra katselappidel NDVI määramine võrsumise lõpu- ja lipulehe faasis 2018 – 2020.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Joonis 7. Suvirapsi katselappidel NDVI määramine 8-12 lehe faasis ja õiepungade faasis 2018 – 2020.a. 
 
 
Katses uuritud kultuuride saagikuse sõltuvus NDVI indeksist on toodud joonistel 8, 9 ja 10. NDVI on mõõdetud 
suvinisul ja suviodral lipulehe faasis ning suvirapsil õiepungade faasis. Katses kasvatati kõigil neljal aastal 
suvinisu sorti „Scirocco“, suviodra sorti „Jyvä“ ja suvirapsi sorti „Fenja“. Erinevatel sortidel võib sama saagikuse 
juures NDVI näit olla erinev, kuna taime kolorofülli tase varieerub sorditi.  Joonistelt on näha, et saagikuse 
kasvuga kasvab ka NDVI näit. Läbi viidud nelja aasta katsete tulemused näitavad, et sõltuvalt ilmastikust võib 
kõikuda saagikus, kuid sama saagikuse juures on NDVI näit samas suurusjärgus. Enamasti kõikus sama 
saagikuse juures NDVI näit 0,03 ühiku piires. Nii nagu sorditi võib sama väetusfooni ja saagikuse juures NDVI 
näit olla erinev nii on ka NDVI näit erinevate kultuuride osas erinev. Kui suvinisul NDVI näidu 0,65 juures on 
meil võimalik saada tera saagiks 4 t/ha siis suviodra puhul 5,5 t/ha ja suvirapsil 4 t/ha. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Joonis 8. Suvinisu saagikuse sõltuvus NDVI-st  2017-2020 
 
 

 
Joonis 8. Suviodra saagikuse sõltuvus NDVI-st  2017-2020 
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Joonis 8. Suvirapsi saagikuse sõltuvus NDVI-st  2017-2020 
 
Innovatsioonitegevuse tulemused saab kokku võtta katses olnud kolme kultuuri osas tabelis 1 toodud NDVI 
näidule vastava saagikusega ning joonistel 9, 10 ja 11 toodud väetusnormi mõjust NDVI näidule. 
 

 
Tabel 1. NDVI näidule vastav võimalik saagikus suvinisul, suviodral ja suvirapsil. 
 
Optilise sensoriga satelliidilt tehtud NDVI mõõtmised avatud põllul ei saa olla kunagi üleliia täpsed ja sellest 
tingitult on ka üleminekupiirid erinevate näitude puhul kattuvad.  Näiteks 5 t suvinisu saagi korral võime põllul 
saada NDVI näiduks nii 0,74 kui ka 0,76.  
 
 

 
Joonis 9. Suvinisu NDVI näidu muutus sõltuvalt antud lämmastiku normist  
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Joonis 10. Suviodra NDVI näidu muutus sõltuvalt antud lämmastiku normist 
 
 
 
 

 
Joonis 11. Suvirapsi NDVI näidu muutus sõltuvalt antud lämmastiku normist 
 
Jooniselt 9 näeme, et suvinisu väetamisel lämmastiku normi kasvades ei kasva NDVI näit lõputult, vaid mingil 
tasemel saabub taimede maksimaalne toiteainete vastuvõtu piir. Suvinisu puhul on katsetes see piir saabunud 
N 160 kg/ha juures, kus edasised täiendavad lämmastiku normid ei ole enam oluliselt NDVI näitu kõrgemale 
tõstnud, vaid see on jäänud 0,8 juurde. Sellel väetustasemel saime suvinisu saagiks 6,4 t/ha. Edasised 
lämmastikunormid on küll NDVI näitu ja saagikust mõnevõrra tõstnud, kuid see ei ole enam keskkonna- ega 
majanduslikust seisukohast mõistlik. NDVI näidu 0,85 korral oli kasutatud lämmastiku normiks 280 kg/ha ja 
suvinisu saagiks 7 t/ha. Seega täiendava saagi 0,6 t/ha saamiseks kulus täiendavalt 120 kg/ha lämmastikku. 0,6 
t söödanisu eest oleks makstud 122 eurot, kuid täiendava koguse lämmastiku eest 120 kg oleks tulnud maksta 
104 eurot ning juurde arvutada ka väetise laotamisega seotud kulud siis on kulud suuremad kui teenitav 
lisatulu. Sarnaselt suvinisule näeme ka suviodra jooniselt 10, et siin on NDVI kasvu piir saabunud  N 140 kg/ha 
juures, kus edasised täiendavad lämmastiku normid ei ole enam oluliselt NDVI näitu kõrgemale tõstnud, vaid 
see on jäänud 0,7 juurde. Sellel väetustasemel saime suviodra saagiks 6,0 t/ha. Rapsi jooniselt 11 näeme, et 
suvirapsi NDVI ei ole katseaastatel üldse enne õitsema minekut 0,7-ni küündinud. Suvirapsil on  NDVI kasvu piir 
saabunud  N 240 kg/ha juures, kus edasised täiendavad lämmastiku normid ei ole enam oluliselt NDVI näitu 
kõrgemale tõstnud, vaid see on jäänud 0,65 juurde. Sellel väetustasemel saime suvirapsi saagiks 4,1 t/ha. 
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1. Seos NDVI näidu ja saagikuse vahel on küllaltki tugev ja nii saame koostada igale kultuurile 
arvutusmudeli aktiivses kasvufaasis mõõdetud NDVI ja hiljem samalt alalt põllul oodatava saagikuse 
vahel. 

2. Mõõtmistulemustel saadud graafikud kehtivad Eesti ilmastikutingimustes ja näivleetunud mullal. 
3. NDVI näit ei ole alati positiivses seoses väetusnormiga, vaid sõltub väga tugevalt sademete hulgast ja 

õhutemperatuurist põllukultuuride kasvuajal.  
4. Optimaalsete kasvutingimuste korral saame põllukultuuril mõõdetava NDVI näidu korral öelda kui palju 

oleks vaja lämmastikuga veel väetada, et saada antud tingimustes maksimaalne saak 
5. Suvinisu Scirocco kasvatamisel saime lämmastiku normi 160kg/ha korral  saagikuseks 6,4 t/ha ja NDVI 

näiduks 0,80, mis on nii majanduslikust kui keskkonna seisukohast antud katseaastatel optimaalne 
väetusnorm.  

6. Suviodra Jyvä kasvatamisel saime lämmastiku normi 140kg/ha korral  saagikuseks 6,0 t/ha ja NDVI 
näiduks 0,70, mis on nii majanduslikust kui keskkonna seisukohast antud katseaastatel optimaalne 
väetusnorm. 

7. Suvirapsi Fenja kasvatamisel saime lämmastiku normi 240kg/ha korral  saagikuseks 4,1 t/ha ja NDVI 
näiduks 0,65, mis on nii majanduslikust kui keskkonna seisukohast antud katseaastatel optimaalne 
väetusnorm. 

 
 
 

2. Hinnang innovatsioonitegevuse lõppeesmärgi saavutamisele2 
Innovatsioonitegevuse lõppeesmärk saavutati vastavalt läbi viidud tegevuste mahule. Algselt oli planeeritud ka 
katsest saadavate tulemuste avalikuks kasutamiseks digitaalse lahenduse loomine. Digitaalne lahendus jäi 
kahjuks realiseerimata, kuna selle lahenduse programmeerimise eelduseks oli suurandmete andmebaasi 
olemasolu. Plaan oli meie põldkatsete tulemusel koostatud arvutusmudel liita suurandmete programmi, et 
klastri innovatsioonitegevuse tulemusi saaks tasuta kasutada kõik Eesti põllumajandsutootjad.  
Innovatsioonitegevuse baasuuringute osa on tehtud vastavalt planeeritule. Innovatsioonitegevusse panustasid 
klastri liikmed ja partnerid. Eesti Maaülikooli poolt viisid katsetegevused läbi Toomas Tõrra, Jaanus Kilgi ja Alar 
Astover. Tartu observatooriumist Kaupo Voormansik, kes tegid võimalikuks satelliitpiltide kättesaamise ja 
nendelt NDVI arvutamise.  MTÜ Põllukultuuride klastri liikmete Growing Crops OÜ, Voore Farm OÜ ja Torma 
POÜ põldudel viisime läbi satelliit ja drooniseire tegevusi ning katsetasime ka NDVI kaartide alusel põldudel 
diferentseeritud väetamist. Innovatsioonitegevus oli korraldatud selliselt, et spetsiaalselt rajatud katsed 
toimusid EMÜ katsepõldudel ja täiendavad seire ning tootmispõldude katsetused klastri liikmete põldudel 
erinevates Eesti piirkondades. Katsetegevused õnnestus läbi viia plaanikohaselt ja olulisi tõrkeid ei põhjustanud 
siin ka ilmastik. Ainukene põuane aasta katseperioodil, mis oluliselt katsetegevust mõjutas oli 2018 aasta, kuid 
ülejäänud kolm katseaastat olid katsete läbiviimiseks sobiliku ilmastikuga. Innovatsioonitegevuse on äärmiselt 
huvipakkuv põllumajandustootjatele ning loodame kiiret suurandmete süsteemi valmimist, et kaugseire 
põhine diferenteeritud väetamine jõuaks suure osa Eesti põllumajandustootjate igapäevasesse praktikasse.   
 

3. Erinevused kavandatud ja tegelike tulemuste vahel3 

Innovatsioonitegevust alustades oli teada, et mõnes riigis on põllukultuuridel NDVI-d mõõdetud ja selle alusel 
koostatud väetamise soovitused ning pakutakse ka tootjatele väetuskaartide teenust (Airinov, Prantsusmaal; 
Trimble, Ameerikas). Meil Eestis erinevate põllukultuuride väetamiseks NDVI alusel katseid varem korraldatud 
ei ole.  
Innovatsioonitegevuse üheks eesmärgiks oli kaugseirega kogutavate andmete alusel töötada välja 
arvutusmudel põllukultuuride vajaduspõhiseks väetamiseks asukohapõhiselt. Selle eesmärgi täitsime 
katsetesse planeeritud kultuuridega (suvinisu, suvioder ja suviraps). Katsepõllud said rajatud ja vastavalt 
katseskeemile väetatud erinevate lämmastikväetise normidega ning satelliitseirega tehtud katsealadest 
erinevates kasvufaasides NDVI kaardid. Kogutud ja läbi analüüsitud andmete alusel on olemas arvutusmudel 
NDVI alusel väetussoovituste tegemiseks. 
Realiseerimata jäi NDVI arvutusmudeli praktiline rakendamine GIS tarkvaral baseeruvas programmis. 
Programmilise väljundi osa jäi realiseerimata, kuna see oli planeeritud osana Maaeluministeeriumi poolt 
kavandatud suurandmete andmebaasist. Sellest tulenevalt ei saa hetkel innovatsioonitegevuse tulemust 
praktilises põllumajandustootmises rakendada täies mahus, kuna puudub baasprogramm, millega välja 
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¹ Esitatakse innovatsioonitegevuse vältel elluviidud tegevuste detailsed kirjeldused ja metoodika. Kirjeldatakse, 
kuidas on innovatsioonitegevus ellu viidud ning millised on saadud tulemused. Aruandes kirjeldatu peab olema piisav, 
et hindajal oleks võimalik hinnata innovatsioonitegevuses seatud eesmärgi saavutamist. 
 
² Kirjeldatakse, millised on klastri liikmete ja partnerite panused innovatsioonitegevuse vältel (kuidas on klastris 
osalejad täitnud oma ülesandeid ja panustanud innovatsioonitegevuse eesmärgi elluviimisesse). Lisaks tuuakse 
välja, kas tegevuskavas ettenähtud tegevused on ellu viidud plaanipäraselt või on tegevuskava realiseerimisel 
tekkinud probleeme. Probleemide puhul tuuakse välja, kuidas need on lahendatud ja kas innovatsioonitegevuse 
eesmärk on kokkuvõttes täidetud. 
 
3 Kui klastri püstitatud eesmärgid ei ole realiseerunud, siis kirjeldatakse detailselt, mis põhjustel on tekkinud 

erinevused tegevuskavas kavandatud ja tegelike tulemuste vahel. 

4 Kirjeldatakse, kuidas on innovatsioonitegevuse lõppemisel tulemusi levitatud. 

Innovatsioonitegevuste tulemuste levitamine on klastrile kohustuslik. Innovatsioonitegevuse lõppemise korral 

tuleb selle tulemustest laiemat avalikkust teavitada esimesel võimalusel. Tulemusi tuleb levitada nii Eestis kui ka 

ELis erinevate võrgustike kaudu. Eestis on selleks Maamajanduse Infokeskus ning ELis EIP AGRI Service Point, 

lisaks on muud tulemuste levitamiste üritused. 

Innovatsioonitegevuse kohta peab olema avaldatud vähemalt järgmine teave: 1) innovatsioonitegevuse nimetus; 2) 

klastri andmed; 3) innovatsioonitegevuse elluviijad ja nende kontaktandmed; 4) lühikokkuvõte, sh eesmärk, 

eesmärgi saavutamine või mitte saavutamine, tulemus; 5) innovatsioonitegevuse periood; 6) rahastamisallikas; 7) 

innovatsioonitegevuse kogueelarve. 

töötatud arvutusmudelit kasutada saaks. Kuna arvutusmudeli liidestust GIS serveriga polnud võimalik 
programmeerida, siis muutsime innovatsioonitegevuse eelarvet ja arvasime innovatsioonitegevuse eelarvest 
maha arvutusmudeli realiseerimiseks palneeritud rahalised vahendid summas 36240 eurot.  
 

4. Innovatsioonitegevuse tulemuste levitamine ja avalikkuse teavitamine4 

 
Tulemuste levitamine: 

1. 30.11.2021 Infopäev „Täppisviljelus abiks rohepöördel“. 

2. 23.11.2021 Infopäev „Täppisviljelus abiks rohepöördel“. 

3. 12.07.2021 Esitluspäev Eesti Maaülikoolis „Mullas toimuvad protsessid ja täppisviljelus“. 

4. 05.07.2021 Esitluspäev Eesti Maaülikoolis „Taimekasvatuse võimalused“. 

5. 23.09.2020 Täppisviljeluse rakendamisel seirelahenduste kasutamine ja mullaproovide võtmine 

esitluspäev. 

6. 16.09.2020 Täppisviljeluse rakendamisel seirelahenduste kasutamine ja mullaproovide võtmine 

esitluspäev. 

7. 16.07.2020 Esitluspäev Voore Farm OÜ-s. 

8. 01.07.2020 Eesti Maaülikooli katsepõldude esitluspäev. 

9. 09.03.2020 Infopäev “Täppisviljeluseks kogutud andmete kasutamine”. 

MTÜ Põllukultuuride klaster levitab innovatsioonitegevuste tulemusi veebileheküljel soilprotection.earth ja 
sama nimega instagrami kontol. 

 


