Informatsioon

20. jaanuar 2011

Täppisviljeluse praktiliseks edendamiseks on moodustatud Digipõld OÜ.
Täppisviljeluse alane praktiline tegevus Eestis on algusjärgus, ehkki olemas on heal
tasemel materiaalosa ja teadusbaas.
Täppisviljelus, mis tähendab varieeruvat viljelemist arvestades põllu- ja viljaomaduste
muutumisega põllu piires, omab maailma arenenud riikides laia kandepinda, kuna selle meetodi
kasutamine võimaldab suurendada tootmise efektiivsust ja parandada märgatavalt
keskkonnakaitset. Täppisviljelus seob omavahel teadusuuringud, uuema tehnoloogia ja
lõppkasutaja ehk põllumehe.
Igasugune tulem, olgu see siis täiendav kasum, kulutuste kokkuhoid, efektiivsuse tõus või parem
keskkonnakaitse, eeldab lisatööd ja täiendavaid investeeringuid. Ajal, kui masinapark ja
kulumaterjalid (seemned, väetised, taimekaitsevahendid) vastavad viimasele kaasaaegsele
tasemele, on täppisviljeluse ideede ja võimaluste kasutuselevõtt täiendavaks reserviks tootmise
efektiivsuse tõusuks tingimustes, kus kulumaterjalide hinnad tõusevad, konkurents tiheneb ja
keskkonnatingimused karmistuvad.
Digipõld OÜ
Digipõld OÜ eesmärgiks on ühise tugiplatvormi loomine täppisviljeluse ideede
praktiliseks kasutamiseks. Tuginedes eelkõige internetikeskkonnale viia kokku
erinevad, kuid üksteisest sõltuvad lülid: konsulenditeenuse, teadusuuringud,
seadmete müügi ja paigalduse ning kogu paketi eesmärgipärase ja suunitlusega
kasutamise. Teise aspektina kuulub Digipõld OÜ tegevusvaldkonda ka otsene
seadmete ja lahenduste vahendamine, paigaldamine ja seonduv tugitegevus. Digipõld
OÜ omab kontakte ja sidemeid erinevate tootjate ja tarnijatega võimaldamaks
pakkuda täielikku valikut täppisviljelusega seonduvaid tooteid.
Digipõld OÜ tegevuse aluseks jääb põllumeeste huvi antud teema suhtes. Sellepärast on tegevus
kavandatud etapiliselt alustades vastava kandepinna väljaselgitamisega. Esimese sammuna on üles
seatud võimaliku huvigrupi väljaselgitamiseks lihtne küsimustik. See asub veebilehel
www.digifield.eu . Kõik huvitatud võivad täita antud küsimustiku. Selle tulemusel selguvadki
järgmised sammud ja nende ulatus.
Pisut täppisviljelust tutvustavast informatsioonist on lihtsal kujul toodud Digipõld OÜ asutaja
Jaanus Kilgi internetilehel www.jaanuskilgi.weebly.com . Digipõld OÜ asutajana võin märkida
enda täppisviljelusalase tegevusena senini eelkõige seadmete müügi ja kasutamisega seonduvat.
Olen osalenud Eesti esimese saagikuskaardi koostamisel ja esimestel varieeruva laotusnormiga
väetisekülvidel. Paraku on tegevus senini olnud üsna pisteline ja katselist laadi, toimudes
põhitegevuse kõrvalt. Digipõld OÜ eesmärgiks ongi proovida seda puudujääki kõrvaldada.
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