
 
Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a 
määruse nr 132 “Turuinfo esitamise, kogumise, 
töötlemise ja Euroopa Komisjonile edastamise 
täpsemad nõuded ja kord, turuinfo järelevalve 
ning turuinfot esitavate isikute nimekiri” lisa 1  

Vormid turuinfo esitamiseks 

Vorm 1 A 
 

Tegelik piimatoodete ettevõttest väljamüügihind ja kogus  
Esitamise aeg Iga nädala teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta andmed 
kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Piimatoode 
Kaupade 

nomenklatuuri 
(KN) kood 

Keskmine 
tegelik 

väljamüügi- 
hind (kr/kg)   

Müüdud kogus 
(kg) 

1. Piimapulber (magustamata, 
rasvasisaldus üle 11%, kuid 
mitte üle 27% massist) 

0402 21 19 
  

2. Lõssipulber (magustamata, rasvasisaldus kuni 1,5% massist, kontaktpakendis 
netomassiga üle 2,5kg) 

2.1. Sekkumiseks mõeldud 
kvaliteedile vastav 

ex 0402 10 19 
(sekkumis-
kvaliteet) 

  

2.2. Loomasööda kvaliteediga ex 0402 10 19 
(loomasööda 

kvaliteet) 
  

3. Juust 
3.1. Edam-tüüpi juust 0406 90 23   

3.2. Gouda tüüpi juust 0406 90 78   

3.3. Tilsit-tüüpi juust 0406 90 25   

3.4. Kodujuust (rasvasisaldus 
4%, maitsestamata) 

ex 0406 10 20 
(kodujuust, 4%) 

  

4. Või (rasvasisaldus 80–85%, 
kontaktpakendis üle 1 kg) 

0405 10 19 
  

5. Vadakupulber (magustamata, 
valgusisaldus kuni 15%, 
rasvasisaldus kuni 1,5% massist) 

0404 10 02 
  



6. Kondenspiim  
6.1. Magustamata kondenspiim 
(rasvasisaldus kuni 8% 
massist) 

0402 91 10 
  

6.2. Magustatud kondenspiim 
(rasvasisaldus kuni 9,5% 
massist) 

0402 99 10 
  

7. Võiõli (rasvasisaldus vähemalt 
99,3% massist ning veesisaldus 
kuni 0,5% massist) 

0405 90 10 
  

8. Laktoos ex 1702 19 00 
(laktoos) 

  

9. Kaseiin 3501 10   

10. Kaseinaadid 3501 90 90   

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 1 B 

Piimatoodete aastaküsimustik 
Esitamise aeg Iga aasta 23. mail 

(eelmise aasta kohta) 
Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ _ _  aasta 

 

Tunnus  

Tooted1 
Rasva-

sisaldus 
üldmassis 

(%) 

Kuivaine-
sisaldus 

(%) 

Vee-
sisaldus 
rasvata 

kuivaines 
(%) 

Vanus 
või 

valmi-
dusaste2 

(päeva) 

Pakendi liik ja 
suurus (kg) 

Tootmis-
maht (kg) 

1. Piimapulber (magustamata, rasvasisaldus üle 11%, kuid mitte üle 27% massist) 

       

       

2. Lõssipulber (magustamata, rasvasisaldus kuni 1,5% massist, kontaktpakendis 
netomassiga üle 2,5 kg) 

2.1. Sekkumiseks mõeldud kvaliteedile vastav 



       

       

2.2. Loomasööda kvaliteediga 

       

       

3. Juust 
3.1. Edam-tüüpi juust 

       

       

3.2. Gouda tüüpi juust 

       

       

3.3. Tilsit-tüüpi juust 

       

       

3.4. Kodujuust (rasvasisaldus 4%, maitsestamata) 

       

       

4. Või (rasvasisaldus 80–85%, kontaktpakendis üle 1 kg) 

       

       

5. Vadakupulber (magustamata, valgusisaldus kuni 15%, rasvasisaldus kuni 1,5% 
massist) 

       

       
6. Kondenspiim 
6.1. Magustamata kondenspiim (rasvasisaldus kuni 8% massist) 
       

       
6.2. Magustatud kondenspiim (rasvasisaldus kuni 9,5% massist) 
       

       
7. Võiõli (rasvasisaldus vähemalt 99,3% massist ning veesisaldus kuni 0,5% massist) 
       

       
8. Laktoos 
       

       
9. Kaseiin 
       

       
10. Kaseinaadid 
       

       



 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 1 C 
 

Tegelik piimatoodete ettevõttest väljamüügihind ja kogus 
Esitamise aeg Iga kuu kolmandal tööpäeval 

(eelmise kuu kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Piimatoode Kaupade 
nomenklatuuri 

(KN) kood 

Keskmine 
tegelik 

väljamüügi- 
hind (kr/kg)  

Müüdud kogus 
(kg) 

1. Piimarasv    

1.1. Või (rasvasisaldus 80–
85%, kontaktpakendis kuni 1 
kg) 

0405 10 11 
  

1.2. Taluvõie (rasvasisaldus 
~72%, kontaktpakendis kuni 1 
kg) 

ex 0405 20 30 
(taluvõie)   

2. Joogipiim    

2.1. Joogipiim rasvasusega 
2,5% 1-liitrises kilepakendis 

ex 0401 20 11 
(2,5%, 1-liitrine 

kilepakend) 
  

2.2. Joogipiim rasvasusega 
2,5% 1-liitrises purepakendis 

ex 0401 20 11 
(2,5%, 1-liitrine 

purepakend) 
  

2.3. Joogipiim rasvasusega 
3,5% 1-liitrises kilepakendis 

ex 0401 20 91 
(3,5%, 1-liitrine 

kilepakend) 
  

2.4. Joogipiim rasvasusega 
3,5% 1-liitrises purepakendis 

ex 0401 20 91 
(3,5%, 1-liitrine 

purepakend) 
  

 

     
   



 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 

Vorm 2 

Tegelik searümpade kokkuostuhind ja kogus SEUROP-klasside järgi  
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta andmed 
kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Searümba klass Keskmine tegelik sooja 
lihakeha kokkuostuhind  

(kr/kg)   

Kokkuostetud sooja 
lihakeha kogus 

(kg) 
S    

E    

sh rümbad kaaluga 60–120 
kg 

  

U    

R    

sh rümbad kaaluga 120–
180 kg 

  

O    

P    

 

Emised   

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 

Vorm 3 

Tegelik veiserümpade kokkuostuhind ja kogus SEUROP-klasside järgi 
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja  



ettevõte  

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta andmed 
kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Veiserümba kategooria3 Lihakus-
klass  

Rasvasus-
klass 

Keskmine 
tegelik sooja 

lihakeha 
kokkuostuhind 

(kr/kg)  

Kokkuostetud 
sooja lihakeha 

kogus (kg)  

    
    

Alla 2-aastased pullid – A 

    
    
    

Muud pullid – B 

    
    
    

Härjad – C  

    
    
    

Lehmad – D 

    
    
    

Lehmmullikad – E 

    
 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 

Vorm 4 

Tegelik lambarümpade kokkuostuhind ja kogus 
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 



 

Lambarümba kategooria Keskmine tegelik 
sooja lihakeha 
kokkuostuhind 

(kr/kg)  

Kokkuostetud sooja 
lihakeha kogus  

(kg) 

Alla 12 kuu vanuste lammaste rümbad   
Muude lammaste rümbad   

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 5 

Tegelik eluspõrsaste ettevõttest väljamüügihind ja müüdud põrsaste kaal 
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Eluspõrsa 
kaalukategooria 

Keskmine tegelik 
väljamüügihind (kr/kg)   

Müüdud põrsaste kaal 
kokku (kg)  

Eluspõrsad kaaluga 
ligikaudu 20 kg 

  

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 6 

Tegelik linnuliha ettevõttest väljamüügihind ja kogus 
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  



Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Linnuliha kategooria Keskmine tegelik 
väljamüügihind (kr/kg)   

Müüdud kogus (kg)  

Broilerid4       

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 7 

Tegelik munade ettevõttest väljamüügihind ja kogus 
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 12.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Munade kategooria  
Keskmine tegelik 
pakkimiskohast  

väljamüügihind (kr/tk)  
Müüdud kogus (tk)  

Puuris peetavate kanade A-klassi munad 
M    

L    

Õrrel peetavate kanade A-klassi munad 
M        

L        

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 8 



Tegelik teravilja kokkuosthind ja kogus ettevõttes 
Esitamise aeg Igal esmaspäeval kell 10.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad5 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Teravilja 
kvaliteedikategooria 

Keskmine tegelik 
kokkuostuhind Eesti 

põllumajandustootjalt 
(kr/tonn)  

Eesti 
põllumajandustootjalt 
kokkuostetud kogus  

(tonni) 
Toidunisu   

Söödanisu   

Toidurukis   

Söödarukis   

Toiduoder   

Söödaoder   

Toidukaer   

Söödakaer   

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
 
 
 

Vorm 9 

Sertifitseeritud seeme laovarud 
Esitamise aeg Iga aasta 6. septembril 

(jooksva aasta 30. juuni seisuga) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ _ _ aasta 

 

Taime ladinakeelne nimetus Taime eestikeelne 
nimetus 

Kaupade 
nomenklatuuri 

(KN) kood 

Laovaru  
30. juuni 
seisuga 

(kg) 



Õlikultuurid 
Linum usitatissimum L kiulina ex 1204 00 10  
Linum usitatissimum L. õlilina ex 1204 00 10  
Cannabis sativa L. 
(sordid,mille 
tetrahüdrokannabinooli sisaldus 
ei ole suurem kui 0,2%) 

harilik kanep ex 1207 99 10  

Brassica napus L (partim) raps ex 1205 10 10  
Õlikultuurid kokku   

Kõrrelised 
Dactylis glomerata L. harilik kerahein ex 1209 29 10  
Festuca pratensis Huds. harilik aruhein 1209 23 11  
Festuca rubra L. punane aruhein 1209 23 15  
Festuca arundinacea Schreb. roog-aruhein ex 1209 23 80  
xFestulolium (Festuca 
spp.xLolium spp.) 

aruraihein ex 1209 29 80  

Lolium multiflorum Lam. (incl. 
Westerwoldicum) 

itaalia raihein, 
k.a üheaastane 
raihein 

1209 25 10  

Lolium perenne L. karjamaa raihein 1209 25 90  
Phleum pratense L. põldtimut 1209 26 00  
Poa pratensis L. aasnurmikas 1209 24 00  

Kõrrelised kokku   
Liblikõielised 
Medicago sativa L. (ecotypes) hariliku lutserni 

ökotüübid 
ex 1209 21 00  

Medicago sativa L. (varieties) hariliku lutserni 
sordid 

ex 1209 21 00  

Pisum sativum L. partim harilik hernes ex 0713 10 10  
Trifolium hybridum L. roosa ristik ex 1209 22 80  
Trifolium pratense L. punane ristik ex 1209 22 10  
Trifolium repens L.      valge ristik ex 1209 22 80  
Vicia faba L. partim põlduba ex 0713 50 00  

Liblikõielised kokku   
Teraviljad 
Triticum aestivum L. nisu 1001 90 91  
Secale cereale rukis ex 1002 00 00  
Hordeum vulgare oder 1003 00 10  
Avena sativa kaer ex 1004 00 00  
Zea mays mais 1005 10  

Teravili kokku   
 

 
 

 



(Kuupäev) (Allkiri)  

 
 
 

Vorm 10 

Tegelik kollaste banaanide hulgimüügihind ja kogus ettevõttes 
Esitamise aeg Igal teisipäeval kell 14.00 

(eelmise nädala kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Päritoluriik Keskmine tegelik 
hulgimüügihind (kr/kg)  

Hulgimüügikogus (kg) 

“Dollari banaani” 6 riigid  
Ecuador        

Costa Rica        

Colombia       

Panama        

Muud “Dollari banaani” riigid       

AKV 7 riigid   
Kamerun        

Côte d’Ivoire        

Saint-Lucia        
Jamaica        

Belize        

Muud AKV riigid        

EL riigid   
Kreeka        

Hispaania        

Prantsusmaa        

Küpros        

Portugal        

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 



Vorm 11 

Sigade, täiskasvanud veiste ja lammaste tapamajja transportimise kulud 
Esitamise aeg Iga aasta 31. jaanuaril 

(eelmise aasta kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ _ _ aasta 

 

Loomaliik 
Tapamaja kulud eelmisel aastal loomade 

tapamajja transportimisel 
(kr)  

Sead   

Täiskasvanud veised   

Lambad   

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 

Vorm 12 

Tegelik õlikultuuride kokkuostuhind ja kogus ettevõttes 
Esitamise aeg Iga kuu kolmandal tööpäeval 

(eelmise kuu kohta) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ kuu _ _ _ _ aasta 

 

Õlikultuur  

Keskmine tegelik 
kokkuostuhind8 Eesti 
põllumajandustootjalt 

(kr/tonn)   

Eesti 
põllumajandustootjalt 
kokku ostetud kogus 

(tonni) 
Raps   

 

     
   



 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 

Vorm 13 

Marjade kokkuostuhind ettevõttes 
Esitamise aeg Hooajal igal esmaspäeval 

(hetkeseis) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Mari  
Keskmine kokkuostuhind Eesti 

marjakasvatajalt (kr/kg)  
Aedmaasikas  

Aedvaarikas  

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 

 
 
 

Vorm 14 

Kartuli ja köögivilja tootjahind 
Esitamise aeg Igal esmaspäeval 

(hetkeseis) 

Andmete esitaja ärinimi ja 
ettevõte 

 
 

Kontaktisiku nimi  

Kontaktisiku e-post ja telefon  

Ajavahemik, mille kohta 
andmed kehtivad 

_ _ nädal _ _ _ _ aasta 

 

Kartul ja köögivili Oma ettevõtte toodangu tootjahind oma 
laos (kr/kg)  

Kartul  

Kapsas  

Porgand  



Peet  

Kaalikas  

Mugulsibul  

Lillkapsas  

Kurk  

Tomat  

 

     
   

 

(Kuupäev) (Allkiri) 
                                                 
1 Tooted vastavad vormil 1 A nimetatud toodetele. Kui andmete esitaja toodangus on erinevate 
tunnustega samu tooteid, võib neid näidata erinevatel ridadel. Vajaduse korral lisada ridu. 
2 Vanus alates valmistamise päevast (või puhul) või valmimisaeg (juustu puhul). 
3 Näidata igas SEUROP-kategoorias lihakus- ja rasvasusklasside kaupa. Vajaduse korral lisada ridu 
tabelisse. 
4 Nn 65% terved kanad. 
5 Periood kestab reedest neljapäevani, nädal nummerdatakse neljapäeva järgi. 
6 Lõuna-Ameerika riigid. 
7 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (saarte) riigid. 
8 Niiskuse sisaldus 6–9%, õlisisaldus 40%, puhtus 98%. 

 
 
   Ants Noot   

Kantsler   
 


