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Heli Raamets

  

  

President Toomas Hendrik Ilves käis esmaspäeval vaatamas tunnustatud põllumehe Madis
Ajaotsa rukkipõldu ja avas vastvalminud Annikoru teraviljakeskuse.

      

Eestis ei ole just palju põllumajandusettevõtteid, mis saaksid uhkustada sellega, et uue lauda
või pakketsehhi on avanud praegune Eesti president.

  

Madis Ajaotsa perel ning töölistel on aga põhjust selle üle uhkust ründaja tõestuseks Toomas
Hendrik Ilvesega koos tehtud fotogi ette näidata.

  

  

Ajaots kutsus Ilvese rukkipõldu kaema

  

  

"Kui president andis mulle läinud sügisel üle aasta põllumehe tiitli ja "Külvaja" kuju, kutsusin ta
'Sangaste' rukki põldu vaatama," avalikustab Pilsu talu peremees Madis Ajaots selle, kuidas
Eesti riigipea tema juurde sattus.

  

"Kirjutasin talle nüüd, ja kuna saime just teraviljakeskuse kasutusloa kätte, ühildasin rukki
vaatamise keskuse avamisega," räägib Ajaots.
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Eestis krahv Bergi aretatud 'Sangaste' rukist kasvatatakse praegu loetud hektaritel.

  

Ajaotsal on seda maas ligi sada hektarit. Rukkipõld on viimase kahe nädalaga meetrijagu juurde
visanud ja praegu ligi kaks meetrit kõrge.

  

"Kahemeetrine vili hakkab voogama ja lainetama, mis on eriline vaatepilt," selgitab aasta
põllumees.

  

President Ilvesega koos naudid seda vaatepilti kõrgemalt platvormilt.

  

  

Vilja kvaliteedi tagab korralik keskus

  

  

Enne viljapõllu äärde minekut avasid Pilsu ja Ärma talu peremehed koos kohalike põllumeeste
ja koostööpartneritega Annikoru teraviljakeskuse.

  

"Teravilja kvaliteet algab küll põllu pealt, kuid pakendamine ja ladu on ka väga olulised," räägib
Ajaots. Nende pere koos kümne töötajaga kasvatab teravilja ja heinaseemet kokku 2300
hektaril.

  

Aasta jooksul müüakse tuhat tonni seemnevilja, millest osa läheb Soome, Lätti ja Leetu.
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"Kvaliteedi tagamiseks on vajalik, et oleks korralik keskus," tõdeb aasta põllumees.

  

Viimase seadmena lisandus automaatne pakkimisliin, mis kiirendab senist tööd tunduvalt. Kogu
seemnekompleksi järkjärgult ehitamiseks kulus kaheksa aastat ja see läks maksma 15 miljonit
krooni.

  

  

Madis Ajaots kutsub kõiki õitsvat 'Sangaste' rukist vaatama

  

  

"Meie maherukis 'Sangaste' on kahe meetri kõrgune ja läks täna õitsema," ütles aasta
põllumees 2010 Madis Ajaots kolmapäeval. "See on haruldane asi, mis kestab vaid viis päeva
aastas."

  

Põllumees kutsub kõiki huvilisi rukki õitsemist ja voogamist vaatama.

  

Kõige tugevam õitsemisaeg on päeval kella 10-12.

  

Ajaotsa rukkipõld asub Tartumaal Rannu vallas Kulli külas, ajutine vaateplatvorm on ehitatud
Pilsu talu teeotsa (Rannu kauplusest ida suunas).

  

Just sealset vaadet käis esmaspäeval Rannus nautimas ka president Toomas Hendrik Ilves.
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Artikkel Maalehe veebilehel .
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http://www.maaleht.ee/news/maamajandus/maamajandusuudised/ilves-avas-aasta-pollumehe-vastse-teraviljakeskuse.d?id=47499415

