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Keskendume kodumaise 
mahepõllumajandusliku tootmise ja tarbimise 
edendamisele



Kolmesambaline struktuur

• Mahetootmise ja -töötlemise edendamine

• Mahetoidu tarbimise edendamine ja nõudluse 

suurendamine

• Maheekspordi edendamine



Mahe koolitoit

pakkuda lastele tervislikku toitu

kujundada tervist hoidvaid toitumisharjumusi

suurendada mahetoidu tarbimist

tõsta turunõudlust ja edendada mahetootmist

sihtgrupp: lasteaedade ja koolide pidajad



Toetuse saamise nõuded 

• toitlustaja on teavitanud oma tegevusest Põllumajandus- ja 
Toiduametit

• igas kalendrikuus kasutatakse toidu valmistamiseks vähemalt 20%
mahepõllumajanduslikke koostisosi



ÜPP mahetoetused

• ÜPP esitatud EL komisjonile 3. oktoobril

• Käivitub alates 2023

• Alates novembrist ÜPP tutvustus igas maakonnas

• Mahepõllumajanduse ökokava

• Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus

• Ligipääs teistele keskkonnameetmetele



Ökokavad - üheaastased 
keskkonnatoetused

• Keskkonnasõbralik majandamine - mahetootjatele 
osaliselt erinevad nõuded ja seetõttu madalam 
ühikumäär

• Mahepõllumajandus

• Ökoalad

• Ökosüsteemiteenus

• Mesilaste korjeala - toetust ei anta sama maa kohta, 
millele taotletakse mahepõllumajanduse ökokava
toetust



Keskkonnasõbralik majandamine

• Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb 
põllumajandustootmisega

• Taotlejal peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad

• Toetust ei anta põllumajandusmaa kohta, mida hoitakse
mustkesas või mis on jäetud sööti

• Sekkumine koosneb põhitegevusest ja valitavatest
lisategevustest



Keskkonnasõbralik majandamine:
põhitegevused
1. Viljavaheldus

2. Sertifitseeritud seemne kasutamine

3. Mullaproovid

4. Elektroonilise põlluraamatu pidamine

5. Lämmastikubilansi koostamine ja vajalike andmete jagamine e-
põlluraamatusse

6. Glüfosaadipiirang (tavatootjatele)

7. Taimekaitsevahendi kasutamise piirang (tavatootjatele)

8. Kohustuslik koolitus

9. Aiakultuuri teenindusalade ja reavahede nõuded

10. Feromoonpüünised ja mitmekesisuse elemendid



Keskkonnasõbralik majandamine:
põhitegevuse ühikumäärad

• Mahetootmine: Mahepõllumajanduslikult kasvatatud teravili, 

kaunvili, õli- ja kiukultuurid, rühvelkultuurid, muud tehnilised 

kultuurid; köögivili turvasmuldadel; mitmeliigilised väikesed 

põllud; heintaimed põllumaal, püsirohumaa ning 

põldtunnustatud heinaseemnepõllud. Ühikumäär 20-26 €. 

• Maheaiandus: Mahepõllumajanduslikult kasvatatud köögivili, 

maasikas, ravim- ja maitsetaimed puuvilja- ja marjakultuurid. 

Ühikumäär 50-70 €.



Keskkonnasõbralik majandamine:
valitavad lisatoetused

1. Lisatoetus aiakultuuridele orgaanilise multši kasutamise eest 
ridades või reavahedes: 150-151 €.

2. Lisatoetus köögiviljakasvatajale haljasväetise kasvatamise 
eest: 110-154 €.

3. Lisatoetus mitmeliigilistele väikestele põldudele - vähemalt 8 
erinevat kultuuri: 340-476 €

4. Lisatoetus vahekultuuride kasvatamise eest: 60-84€

5. Lisatoetus happeliste muldade lupjamiseks: 50-70€

6. Lisatoetus glüfosaadi mittekasutamiseks: 15-21€



Mahepõllumajanduse ökokava

• Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb 
põllumajandustootmisega

• Toetuse saaja täidab kogu kohustuseperioodi kestel 
mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõudeid

• Taotlejal peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad

• Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse taotleja peab 
esmakordse toetuse taotlemise aasta 1. novembriks olema 
osalenud vähemalt kahel mahepõllumajandusliku tootmise 
algkoolitusel



Mahepõllumajanduse ökokava: 
ühikumäära grupid

• Põllukülvikorras olevad kultuurid: teravili, kaunvili, õli- ja 
kiukultuurid, rühvelkultuurid, v.a kartul, muud tehnilised 
kultuurid, kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa ja 
heinaseemnepõllud: 132-182€

• Kartul, ravim- ja maitsetaimed, puuvilja- ja marjakultuurid: 
300-420€

• Köögivili: 800-1120€

• Rohumaa, mille hektari kohta vähemalt 0,2 loomühikut: 25-
35€

• Sertifitseeritud maheseemne või mahepõllumajandusliku 
heterogeense paljundusmaterjaliga külvatud põldude toetus on 
20% kõrgem.



Põllumajanduskeskkonna
toetused - 5a kohustusega

• Mulla- ja veekaitsetoetus

• Väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus

• Pärandniidu hooldamise toetus

• Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus

• Ohustatud tõugu looma pidamise toetus



Loomatoetused

• Loomade heaolu toetus - toetust ei anta 
mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta.

• Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse toetus

• Loomade tervist edendavate kõrgemate 
majandamisnõuete toetus



Mahepõllumajandusliku 
loomakasvatuse toetus

• Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb 
põllumajandustootmisega

• Taotleja peab mahepõllumajanduslikult veiseid, lambaid, kitsi, 
hobuseid, sigu, küülikuid, kodulinde või mesilasi

• ! Taotlejal peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad

• Toetust antakse mahepõllumajandusliku või 
mahepõllumajandusele üleminekuajal oleva maa hektari mille 
kohta taotletakse mahepõllumajanduse ökokava toetust



mahe@agri.ee


