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Maheloomade andmebaas ja 
mittemahepõllumajanduslike 
loomade toomine 
maheloomakasvatus 
ettevõttesse  
 
 
 
 

Maheloomade andmebaas (1) 
(EL) 2018/848 

 Liikmesriigid loovad süsteemid, mis võimaldavad 

mahepõllumajanduslikke loomi turustavatel ettevõtjatel, kes 

suudavad neid tarnida piisavas koguses ja mõistliku aja jooksul, 

avaldada soovi korral, tasuta ning koos nimede ja 

kontaktandmetega vastava teabe  
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Maheloomade andmebaas (2) 

 Eesmärk on koguda andmeid mahepõllumajanduslike loomade 

kättesaadavuse kohta turul.  

 

 Kõik mahetootjad saavad soovi korral edastada andmed oma 

müügis olevate mahepõllumajanduslike loomade kohta või leida 

informatsiooni maheloomade ostmiseks. 

Maheloomade andmebaasi andmete 
edastamine  

 
  Andmebaasi jaoks andmete edastamine on vabatahtlik. 

 

 Täita tuleb eraldi Exceli tabeli vorm:  

„Maheloomade andmebaas tootjatele täitmiseks alates 

01.01.2022“ 

 https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-

maaomanikule/mahepollumajandus/loomakasvatus 

 

 Täidetud tabel saata maheteated@pta.agri.ee 

 Maheloomade andmebaasi ajakohasena hoidmiseks palume 

kindlasti teavitada kui loomad on ära müüdud. 
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Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (1) 
 

 
 Mittemahepõllumajanduslike loomade toomiseks 

maheloomakasvatus ettevõttesse on edaspidi vajalik taotleda PTA 

nõusolek.  

 

 Taotluse „Taotlus mittemahepõllumajanduslike loomade 

toomiseks“ leiad  

Maaeluministeeriumi kliendiportaalist https://portaal.agri.ee/epm-

portal-ng/esileht.html ja  

PTA kodulehelt https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-

maaomanikule/mahepollumajandus/alustajale-ja-

jatkajale#taotlusedavaldused  

  

 

Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (2) 
Nõuded mis rakenduvad alates 01.01.2022 

 
(EL) 2018/848 II lisa II osa punkt 1.3.4.1., punkt 1.3.4.3., 

punkt 1.3.4.4., punktid 1.3.4.4.1. – 1.3.4.4.5. 
 

 Vajalik on taotleda PTA nõusolek. 

 On olemas PTA nõusolek, kui ettevõttesse on toodud 

mittemahepõllumajanduslikke loomi allpool olevatel tingimustel ja 

kui „MAHELOOMADE ANDMEBAASI“ kogutud andmetest 

nähtub, et põllumajandustootja kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 

vajadused mahepõllumajanduslike loomade järele ei ole 

rahuldatud  

 Enne sellise erandi taotlemist tutvub põllumajandustootja 

maheloomade andmebaasi kogutud andmetega, et teha kindlaks, 

kas tema taotlus on põhjendatud. 
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Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (3) 
(EL) 2018/848 

2) On olemas PTA nõusolek, kui tõuaretuse eesmärgil on toodud 

ettevõttesse  mittemahepõllumajanduslikult peetavaid 

täiskasvanud isasloomi.  

 Täiskasvanuks loetakse loomi alates:  

 veised 8 kuud 

 lambad ja kitsed 6 kuud 

 hobused 2 aastat 

 

 

 

Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (4) 
(EL) 2018/848 

 

3) On olemas PTA nõusolek, kui tõuaretuse eesmärgil on toodud 

ettevõttesse  mittemahepõllumajanduslikke poegimata emasloomi 

 kuni 10 % ulatuses ettevõttes mahepõllumajanduslikult peetavate 

täiskasvanud hobuste või veiste arvust aastas ning  

  kuni 20 % ulatuses täiskasvanud sigade, lammaste, kitsede, 

küülikute või  hirvede arvust aastas;  

  Ettevõttes, kus peetakse kuni 10 hobust, hirve, veist või küülikust 

või kuni  5 siga, lammast või kitse, on toodud tõuaretuse 

eesmärgil karja  uuendamiseks üks vastavat liiki 

mittemahepõllumajanduslikult peetav  esmapoegimata 

emasloom aastas.  
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Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (5) 
(EL) 2018/848 

4) On olemas PTA nõusolek, kui ettevõttesse on toodud ettevõtte 

olulise  laiendamise, teist tõugu loomade kasvatamise või uue 

loomakasvatusharu  kavandamise korral 

mittemahepõllumajanduslikult peetavaid  esmapoegimata 

emasloomi kuni 40% ettevõttes vastavat liiki 

 mahepõllumajanduslikult peetavate täiskasvanud loomade arvust.  

 

Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (6) 
(EL) 2018/848 

 On olemas PTA nõusolek, mis lubab karja moodustamisel, 

uuendamisel või taastamisel mahelinnukasvatusüksusesse tuua 

mittemahepõllumajanduslikult kasvatatud linde, tingimusel, et 

munade tootmiseks mõeldud noorkanad ja liha tootmiseks 

mõeldud linnud on kuni 3 päeva vanused. 
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Mittemahepõllumajanduslike loomade toomine (7) 
(EL) 2018/848 

 Ohustatud loomatõugude puhul ei pea enam arvestama %. 

 Ettevõttesse võib aretamise eesmärgil tuua 

mittemahepõllumajanduslikke ohustatud tõugu loomi. Ohustatud 

tõud on loetletud maaeluministri 21.12.2018 määruses nr 82 

"Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu". 

  Ohustatud loomatõugude puhul ei pea need olema ainult 

esmapoegimata loomad.  
 Põllumajandusloomade ohustatud tõud on: 

  1) veise (Bos taurus) tõug eesti maatõug; 

  2) hobuse (Equus caballus) tõud eesti hobune ja eesti raskeveohobune ning tori 

hobune, mille puhul loetakse ohustatuks universaalsuuna hobuste 

alampopulatsioon ja vana-tori suuna hobuste alampopulatsioon; 

  3) vuti (Coturnix coturnix J) tõug eesti vutt; 

  4) lamba (Ovis aries) tõug kihnu maalammas. 

 Maheloomade andmebaas: https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-

maaomanikule/mahepollumajandus/loomakasvatus 

 

 01.01.2022 kohalduv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 

2018/848 koos rakendusaktidega on leitav PTA kodulehelt: 

https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-

maaomanikule/mahepollumajandus/uus-euroopa-liidu-

mahepollumajanduse-maarus-2018848 

 

 Uue mahemääruse (EL) 2018/848 link: https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-

20201114&from=EN 
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Aitäh! 
 mariliis.ivask@pta.agri.ee 


