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President Toomas Hendrik Ilves osales täna konkursi "Aasta Põllumees 2014" lõpuüritusel,
tunnustades Eesti tublimaid põllumehi ning õnnitledes aasta põllumeheks valitud Vändra
osaühingu juhatajat Ilmar Teevetit.

President Ilves nentis põllumeestele peetud kõnes, et Eesti põllumajanduse ja maamajanduse
seis on hetkel paljulubav, kuid teisalt ka keeruline.

Riigipea hinnangul on Eestist saanud üks tõhusamaid, parima konkurentsivõimega
põllumajandusriike - seda tänu investeeringutele ja eurotoetustele, aga eriti tänu põllumeeste
oskustele ja tööle.

"Sel aastal oli ilm hea ja saagid ühed parimad. Nagu ma põllumajandusminister Ivari Padarilt
hiljuti kuulsin, pole iialgi varem, Liivimaa Henriku kroonikatest alates, koristatud Eesti põldudelt
1,2 miljonit tonni teravilja," sõnas riigipea.

President Ilves avaldas heameelt, et lisaks tarbijate isiklike eelistuste arvestamisele mõtleb
tänapäeva tootja ka tervisele ja kvaliteedile. "See on õige suund. Meie tootjad käsitlevad toidu
ehedust olulise müügiargumendina. Mitte ainult turul ja ökopoes, vaid ka suurtes
kaubahallides," nentis ta.

Samas tõdes riigipea, et tänavust põllumajandusaastat jääb meenutama ka ootamatult tekkinud
hinnalangus maailmaturul, katk ja sõda.

"Pean silmas meie Ukraina sõprade võitlust vabaduse, demokraatia ja oma riigi terviklikkuse
eest, aga ka meid otseselt puudutavat vaba maailma kaubandussõda Venemaaga. Venemaa
kehtestatud põllumajandussaaduste ja toidukaupade ostukeeld lööb kõige valusamalt Eestit,
Soomet, Lätit ja Leedut," märkis riigipea.

Pärnumaal Vändra vallas tegutseva Vändra OÜ juhataja Ilmar Teevet on viimastel aastatel
valmis ehitanud mitu laudakompleksi ja suurendanud piimakarja aastalüpsi enam kui 11 tonnini
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lehma kohta. Põllumajandusettevõttes peetakse 1400-pealist piimakarja ja 1200-pealist
noorkarja ning antakse tööd 62 inimesele.

Aasta Põllumehe konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
tänavu anti tiitel üle 14. korda. Koos aasta põllumehe tiitliga viib Ilmar Teevet Pärnumaale ka
ajaloolise "Külvaja" kuju vähendatud koopia.

President Ilvese esinemise täisteksti leiad siit .

Vabariigi Presidendi Kantselei
avalike suhete osakond
tel 631 6229
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