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Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu esimees



 Eesti Tõusigade Aretusühistu koondab ca 40% Eesti 
seakasvatusest

 Liikmeteks oli 32 ettevõtet, tänaseks tegutseb vaid 20 
farmerit

 Ühistegevuse tulemusena ollakse Eestis suurim 
tõusigade aretaja ja oma liikmetele erinevate teenuste 
pakkuja



2013-2014

 2013.a. kohtumine Riigikogu maaelukomisjoni ja VTA peadirektori 
A.Pärteliga

 2014.a. kohtumine põllumajandusminister I.Padari ja VTA peadirektor 
A.Pärteliga

- farmerite ettepanekud:
-metssigade arvukuse piiramine (rakendatud 2015) 
-rangete bioohutusnõete rakendamine farmides (rakendatud 2015)
-väikefarmeritele (kuni 20 siga) kompenseerimine sundlikvideerimisel

-piiril rangemate bioohutusnõuete rakendamine

 2014.a. sügisel esimene SAK leid metssigadel



2015

 2015.a. aprill farmerite poolt põllumajandusminister 
U.Kruusele järjekordne ettepanekute tegemine, 
minister ei reageeri

 2015.a. juuli esimene SAK leid kodusigadel

 23.juuli 2015 kutsub ministeerium arutelule

 2015.a. august alustatakse tsoonide kehtestamisega:

- I tsoon puhvertsoon

- II metssigadega nakatunud tsoon 

- III kodusigadega nakatunud tsoon      
(ebamõistlikult suur)





Täna
2015.a.





Järelevalvetsoonid seoses sigade Aafrika katku 
leidudega kodusigadel (seisuga 22. 09.2015).



2015

2015.a. sügisel lubavad peaminister T.Rõivas ja 
põllumajandusminister U.Kruuse toetada 
farmereid 12,6 milj. EUR

Farmerid saavad kätte aasta lõpuks tegelikult  
ca 3 milj. EUR

Maaeluministeeriumi poolt konservimeetme 
rakendamine, mis aitab farmereid, kes 
omavad lihatööstusi



2016

2016.a. teatab maaeluminister U.Kruuse, et Eesti, 
Läti, Leedu ja Poola on kokku leppinud tsoonide 
vahelises kauplemises

Tegelikult kolmanda tsooni sigu Läti, Leedu ja 
Poola vastu ei võta

2016.a. veebr. maaeluminister U.Kruuse lõpetab 
konservimeetme

 III tsoonist II juhul, kui 12 kuud pole esinenud SAK 
puhanguid kodusigadel või madala BO tasemega 
farmid on likvideeritud ja puhanguid pole 
esinenud vähemalt 3 kuud



Katk kestab vähemalt 10 aastat

JKK kontrolli all olevate põhikarja emiste 
katastroofiline vähenemine:

2013 JKK andmetel            14 500 emist,
2014 JKK andmetel            11 900 emist,
2015 okt. JKK andmetel      7 800 emist,
2016 veebr. JKK andmetel  7 360 emist

Võrreldes 2013.a. on järgi jäänud 51% põhikarja 
emistest.



Katk kestab vähemalt 10 aastat

 2016.a. jätkub drastiline nuumsigade vähenemine
 II ja III tsooni laienemine üle Eesti
 Kodumaise teraviljatööstuse löögi alla sattumine
 Importliha sisseveo suurenemine, mis pikemas 

perspektiivis toob liha ja lihasaaduste järsu kallinemise
 Välja töötada pikaajalised põhimõtted emise toetuseks, 

mille aluseks oleks võrdsustada põhikarjaemise toetus 
1 ha pindala toetusega

 Tarbijale eestimaise toidutoorme kättesaadavuse 
tagamine (toote märgistus)

 Ühistule oma lihatööstuse soetamine



Katk kestab vähemalt 10 aastat

 Konjunktuuriinstituudi 2015.a. analüüsist selgub, et 
2015.a. seakasvatuse sektori tulukus vähenes ca 6-7 milj. 
EUR ja 2016.a. prognoos on ca 36-37 milj. EUR

 Kes võtab vastutuse tekkinud olukorra eest?

 Kuidas kompenseeritakse farmerite kahjud?

 26.02.2016.a. toimus Tallinnas SAKist puudutatud riikide 
ministrite ja veterinaarekspertide kohtumine

 Euroopa Komisjoni hinnangul tuleb seakatku 
efektiivsemaks tõrjumiseks veelgi jõulisemalt tegeleda 
taudi leviku piiramisega metssigade populatsioonis



Tänan!


