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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. ÜLDINFO

VASTUSE "EI" KORRAL LIIKUGE VIIMASELE LEHEKÜLJELE. Küsimustiku kinnitamiseks vajutage "Kontrolli küsimustikku" ja "Kinnitan".

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Taimekaitsevahen
dite ostmine
välisriigist *

PEST_S
ALE_1_1

valik_jah_ei
_1v

Tabel 1.1. VÄLISRIIGIST OSTETUD JA EESTIS TURUSTATUD TAIMEKAITSEVAHENDID

Küsimustikuga seotud taimekaitsevahendite loetelu  koos selgitustega vaata  https://www.stat.ee/dokumendid/1965760 Kui ei leia loetelust
õiget taimekaitsevahendi nime, valige  loetelus kood 999 või nimetus "Mujal liigitamata taimekaitsevahendid", lisage taimekaitsevahendi
nimi kommentaari.

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.
Otsingumootorit kasutades on klassifikaatorist taimekaitsevahendi nime hõlpsam leida. Selleks sisestage nimetuse väljale sobiv märksõna
ja vajutage nupule "Otsi". Otsides nt märksõnaga "am" leiate üles kõik nimed, mis algavad tähtedega "am". Tabeli rea nr — veerg, mis
eSTATi vormil täidetakse automaatselt ja mida pabervormil ning csv-failis täita ei ole vaja.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Turustatud
taimekaitsevahend
– nimi *

PEST_S
ALE_R1
_1

Taimekaitsevahendi nimi taimekaitsevahendite loetelust.
Juhul kui turustati loetelus puuduvat taimekaitsevahendit,
tuleb valida kirje „Mujal liigitamata taimekaitsevahendid“ ja
täpsustada selle taimekaitsevahendi nime kommentaari
veerus.

Taimekaitse
vahendite
loend

1 / 2 Turustatud
taimekaitsevahend
– kogus *

PEST_S
ALE_R1
_2

Turustatud taimekaitsevahendi kogus – välisriigist ostetud ja
vaatlusaastal Eestis turustatud taimekaitsevahendi kogus
kilogrammides või liitrites.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 3 Turustatud
taimekaitsevahend
– kommentaar

PEST_S
ALE_R1
_3

Kommentaar – selgitus mujal liigitamata taimekaitsevahendi
kohta.

Tekst
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Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv


