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 Tegevust toetatakse MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiire ja teavitus“ raames.

 Mahepõllumajanduse programm on kavandatud peamiselt Eesti 

mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014–2020 eesmärkide saavutamiseks ja 

tegevuste elluviimiseks.

 Kestvus: 4 aastat (2016 – 2020)

 Eelarve: 720 000 EUR

 Info ürituste toimumisest 

avaldatakse www.maheklubi.ee ja www.pikk.ee sündmuste kalendris.

 Kõik programmi materjalid avaldatakse portaalis www.maheklubi.ee. 

http://www.maheklubi.ee/
http://www.pikk.ee/


Konsortsium
 Eesti Maaülikool

 Eesti Taimekasvatuse Instituut

 Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus

 Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

 Eesti Maaülikooli Mahekeskus

Projektimeeskond:

 Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus) 

 Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus) 

 Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus) 

 Ave Kikas (Eesti Maaülikool) 

 Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut)



Nõukogu

 Eve Ader (Maaeluministeerium) 

 Anu Nemvalts (Põllumajandusamet) 

 Piret Rajasalu (Veterinaar- ja Toiduamet) 

 Veeve Kaasik (konsulent)

 Kaspar Toomsalu (mahetootja)

 Jaan Kiider (mahetootja)

 Krista Kanniste (mahetöötleja)

 Karli Sepp ja Priit Penu (Põllumajandusuuringute Keskus) 

 Elen Peetsmann (Eesti Maaülikooli Mahekeskus)

 Otsustab igal aastal elluviidavad tegevused. 2016. a tellimuse koostas Tellija. 



4 aasta tegevused:

 Korraldatakse infopäevi ja konverentse

 Portaal www.maheklubi.ee

 Perioodiline väljaanne Mahepõllumajanduse Leht (elektrooniline, kord 

kvartalis)

 Korraldatakse valdkondlike õpiringe

 Korraldatakse esitlustegevusi ja demokatsete tutvustusi

 Korraldatakse ettevõtete külastusi Eestis ja välisriikides

 Koostatakse või täiendatakse teabematerjale (osaliselt võrguväljaannetena)



2016. aasta tegevused

 44 infopäeva järgmistel mahevaldkonna teemadel: piimakarjakasvatus, 

lihaveisekasvatus, lambakasvatus, kitsekasvatus, linnukasvatus, mesindus, 

põllukultuuride kasvatus, köögiviljakasvatus, marjakasvatus, puuviljakasvatus, ravim-

ja maitsetaimekasvatus, taimekasvatussaadustest toodete valmistamine, 

lihatöötlemine, turundus, meekäitlemine, loodushoidlik taimekaitse, toitlustamine.

 mahepõllumajanduse konverents aianduse teemal – novembris, Polli Aiandusuuringute 

Keskuses;

 6 esitlustegevust maheettevõtetes (taime – ja loomakasvatus, töötlemine);

 4 demokatset ja nende 8 esitlust (ühel demol 2 esitlust);

 Viljelusviiside demonstratsioon – Eesti Maaülikool

 Teraviljasordid ja agrotehnika - Eesti Taimekasvatuse Instituut

 Marja- ja puuviljakultuuride sordid ja agrotehnika – Eesti Maaülikool, Polli Aiandusuuringute 

Keskus

 Köögiviljade umbrohutõrje ja leegitamine – Eesti Maaülikool



2016. aasta tegevused

 4 õpiringi (köögiviljakasvatajatele, teraviljakasvatajatele, veisekasvatajatele, 

puuviljakasvatajatele);

 portaali maheklubi.ee haldamine;

 üks 2-päevane ettevõtete külastus Eestis;

 üks ettevõtete külastus välisriigis (Suurbritannia);

 kvartaalne väljaanne "Mahepõllumajanduse Leht" (elektrooniliselt);

 Teabematerjalid: „Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus“, 

„Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus“, „Mahepõllumajanduslik teravilja ja 

õlikultuuride kasvatus“, „Mahepõllumajanduslik marjakasvatus“, 

„Mahepõllumajanduslik puuviljakasvatus“, „Abiks põllumajandussaaduste 

väikekäitlejale. Puuviljade, marjade ja köögiviljade töötlemine“, "Abiks 

väiketootjale. Komposti valmistamine", „Mahetoidu turundus“, „Juhend 

toitlustusettevõttes mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud toidu 

valmistamiseks ja reklaamimiseks“. 



Tänan tähelepanu eest!
Lisainfo programmi kohta: 

maheteave@gmail.com

http://www.maheklubi.ee/teadmussiirde%20programm/
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