
Aias või istandikus kasvavate viljapuude ja marjapõõsaste hüvitushinnad 
 

Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon soovitab alates 1. augustist 2012 võtta aluseks aedade ostu ja 
müügi ning taimede kahjustumise või hävi(ta)mise korral järgmised taimede hinnad:  
 

Viljapuud (€/tk)  

Aias 
kasvamise 

aasta 

Õuna- ja pirnipuu Ploomi- ja 
kirsipuu 

Astelpaju 

tugeva-
kasvulisel 

alusel  

keskmise-
kasvulisel 

alusel 

poolnõrga-
kasvulisel 

alusel 

nõrga-
kasvulisel 

alusel 

1. aasta  20 20 20 20 20 20 

5. aasta 50 50 100 100 70 70 

10. aasta 100 100 200 200 150 150 

15. aasta 200 200 100 50 70 70 

20. aasta 200 200 50 * * * 

25. aasta 200 100 * - - - 

30. aasta 100 * - - - - 

35. aasta * - - - - - 
 

Mitmesordiliste puude puhul korrutatakse tabelis toodud hind järgmiste koefitsientidega: 

2 sorti -  x 1,5; 3 sorti – x 2,0; 4 sorti – x 2,5 
 

Märkused  
1. Vahepealse vanusega puude hind määratakse arvutuse teel.  
2. Viljapuude hinda vähendatakse  
 kuni 10%, kui istandik on umbrohtunud (hooldatud kultuurkamar või muru hüvitustasu ei vähenda);  
 kuni 20%, kui puud on väetamata ning nakatunud haigustest ja kahjuritest;  

 kuni 20%, kui pole kujundatud võra, puu on valesti lõigatud või on vigastatud oksi;  
 kuni 50%, kui esinevad tüvekahjustused (tüvevähk, suured külmalaigud, mehhaanilised vigastused kuni 

1/2 tüve ümbermõõdust).  
Mitme vähenduskoefitsiendi puhul need liidetakse.  
3. Õunapuu- ja pirnipuuistikute maapealse osa vanuseks aeda istutamisel on arvestatud kaks aastat, ploomi- 
ja kirsipuudel üks aasta.  
 

 

Marjakultuurid (€/tk)  

Aias kasvamise 
aasta 

Must sõstar, 
ebaküdoonia 

Punane ja 
valge sõstar  

Karusmari Mustikas Viinapuu 
avamaa/ 

katmikala 

Jõhvikas 
(€/m²) 

1. aasta 6 6 6 10 8/8 15 

5. aasta 18  18 18 25 30/40 25 

10. aasta 12 18 18 30 40/50 25 

15. aasta 6 12 6 25 40/50 20 

20. aasta * 6 * 20 40/50 15 

25. aasta - * - 15 -/25 10 

30. aasta - - - * * * 
 

Märkused  
1. Vahepealse vanusega põõsaste hind määratakse arvutuse teel.  
2. Ühe m² kohta arvestatakse 8-10 jõhvikataime. 
3. Marjapõõsaste hinda vähendatakse  

 kuni 30%, kui põõsad on söödis või kasvavad tihedalt istutatud puude all;  
 kuni 30%, kui põõsad on harvendamata, esineb kuivanud oksi, haigusi ja kahjureid.  

Mitme vähenduskoefitsiendi puhul need liidetakse.  
 

 

Maasikaistandik (€/m² )  

Esimene aasta  4 

Teine ja kolmas aasta  8 

Neljas aasta  4 

Viies aasta  3 
 

Märkused  
1. Kui istandik on umbrohtunud ja tütartaimed kõrvaldamata (välja arvatud emaistandik taimede tootmiseks), 
vähendatakse hinda kuni 50%.  
2. Ühe m² kohta arvestatakse keskmiselt 5 taime.  
 

 

Vaarikaistandik (€/m² )  

Esimene aasta 4 

Viies aasta 10 

Kümnes aasta 4 
‘ 
 



Märkused 
1. Sorditu, metsistunud ja/või umbrohtunud istandik hindamisele ei kuulu.  

2. Ühe m² kohta arvestatakse keskmiselt 2 taime.  
 

 

Üldmärkused  
1. * Erandkorras võib ekspert tabelites esitatust vanematele väärtuslikele korralikult viljuvatele puudele ja 

põõsastele hinna määrata (siia kuuluvad näiteks tugevasti noorendatud terve tüve ja võraokstega 30–
50aastased õunapuud, samuti perekonna pärimuslikust seisukohast olulised puud jms).  
2. Arvestades antud aastal saamata jäävat saaki, võib hindaja suurendada puu, põõsa ja/või istandiku 
lõpphinda.  
3. Ohtliku taimekahjustaja leidmisel või muul põhjusel kohustuslikus korras hävitamisele kuuluvate taimede 
kohta saab lisateavet Põllumajandusametist. 

 
 
Kinnitatud Eest Aiandusliidu juhatuse otsusega 31.09.2012 
 
Indrek Naudi 
Juhatuse esimees 


