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Harju talu noorperemees Johannes Remmelkoor külvikut puhastamas. Helja Kaptein | Hiiu
Leht
Hiiumaa talunike põldudel käib kevadkülv – õnnega koos on need, kelle põllud kõrgematel
maadel.
Toomas Remmelkoore Harju talus, mis asub Pühalepa valla maadel, käivad külvitööd juba
aprilli lõpust. Tempa küla lähedal 30hektarisel põllulahmakal oli ühel esmaspäeval külvamas
perepoeg Johannes Remmelkoor. Traktori kiiruseks vaid 12 km tunnis, kolme meetri laiune
odra ja kompleksväetisega täidetud külvik haagises, kulus selle põllu seemendamiseksväetamiseks kaks pikka päeva – hommikul enne kümmet tööle ja õhtul pimedani.
Tänu kuivendustööle
Tänu mitu aastat tehtud kuivendustöödele olidki Remmelkoored esimesed, kes sealkandis
põllule pääsesid. “Kraavid ja drenaaž on tublisti aidanud põldu liigniiskusest päästa –
naabrimehel on veel vesi maa peal, meie saime juba põllule,” ütles Remmelkoor. Muidugi
alustasid ka nemad külve esmalt kõrgematel maadel.

Noormees rääkis, et otra on jäänud külvata veel umber 30 hektarit, kokku umbes 140 hektarit,
siis läheb umbes 80 hektarit nisu alla.
“Edasi vaatame, kas tänavu rapsi külvame või ei,” ütles Johannes ja lisas: “Isa teeb neid
“vangerdusi”, mina olen rohkem traktorist.”
Rohkem polnudki tal mahti juttu puhuda, sest külvikus oli väetis tükki jäänud ja külviteed
ummistanud. Mis siis muud kui kühvel kätte ja päästma ehk siis külviava eest tükke ära
kühveldama ja purustama.
Märg maa õiget saaki ei anna
Edasi soise Vilivalla kandi poole sõites oligi kõikjal näha, et põllud on veel liialt märjad ja
ilmselt traktorit ei kanna.
Pühalepa valla Andruse Jürna talus Kerema külas, mis jääb valla idaossa, oldi külvidega siiski
nii kaugel, et külvata olid jäänud vaid köögiviljapeenrad.
“Ülejäänu juba tärkab, sest külvame ainult kõrgete maade põldudele,” selgitas perenaine Tiiu
Alas. Ta lisas, et madalatel maadel on viljakasvatus väga probleemiderohke ja saaki saab sealt
vaid kolmandiku tavapärasest.
Jürna talus külvati sel kevadel otra, suvinisu ja kaera kokku 13 hektarile, mahelehmadele
pandi söödajuurvilja 0,3 hektarile ja mulda läks ka 0,6 ha kartulit.
Rahanappus piirab
Emmaste valla OÜ Hiiu Õunakasvatus peremees Olav Ellermäe rääkis, et tema ei ole veel
teragi külvanud ja väga palju ei olegi võimalik külvata. “Aeg ja raha panevad piirid peale,”
selgitas ta. Ellermäe püüab rajada 40hektarise rapsipõllu ja võimalusel teha see allakülviga.
“Kui heinaseemet ei jaksa osta, jääb lihtsalt raps, siis tuleval aastal ehk õnnestub hein peale
külvata,” ütles ta.
Peremees rääkis, et lehmadele oleks küll vaja söödavilja, aga metssigade pärast ta seda
külvata ei saa. Ka pole raha seemne ostmiseks. “Toodangu piiramine piimakvoodi pärast on
sissetuleku nii ära võtnud, et ei ole võimalik seemetki osta, kaitseaedade rajamisest sigade
vastu rääkimata,” nentis Ellermäe.
Praegu on Ellermäe ametis nende maade korrastamisega, mis metssigade poolt nii ära
tõngutud, et võimatu oli mullu silogi teha. Kuna raps on seakindlam kultuur ja seda on
võimalik ka otse turustada, loodab ta vähemalt maaharimise kulud tagasi saada, hea hinna
aastal ka lisatulu.
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