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Eesti Konjunktuuriinstituut uuris 
Põllumajandusministeeriumi telli-
musel kodumaiste mahetoiduai-

nete turumahtu Eestis, analüüsiti 2007. 
aasta andmeid. Eesmärk oli selgitada, 
kui suure osa moodustab Eesti mahe-
toodete müük kohalikul toiduturul, kui 
suur on Eestis toodetud mahetoode-
te sortiment kauplustes ning milline on 
mahetoodete hinnasuhe võrreldes sa-
masuguste tavatoodetega. 2008. aas-
ta seisuga uuriti mahetoodete hindu ja 
sortimenti kauplustes. Uuring valmis 
2008. aasta novembri lõpus.
Kuigi mahepõllumajandus on Eestis vii-
mastel aastatel jõudsalt arenenud ning 
suurenenud on nii mahetootjate arv kui 
ka mahepõllumajandussaaduste kasvu-

pind, on mahetoodangu kogus ja ma-
hesaaduste töötlejate arv endiselt väik-
sed. 
2007. aastal tootis Eestis mahesaadusi 
(üleminekuaja läbinud) kokku 891 põl-
lumajandustootjat ja 24 toidu töötlejat. 
Uuriti vaid üleminekuaja läbinud ma-
hetoodete toodangu-, tarbimis- ja müü-
gimahtusid.  
Eestis müüdi 2007. aastal kohapeal too-
detud mahetoitu kokku ligi 36 mln kroo-
ni eest. Seda oli 19% rohkem kui aasta 
varem. Kogu toidukaupade (sh import-
tooted) jaemüügikäibest moodustasid 
kodumaised mahetooted 0,23%. Suu-
rima osa mahetoodete jaekäibest an-
dis mahepiima ja -piimatoodete müük, 
mis moodustas 2007. aastal 36% Eesti 
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mahetoodete jaekäibest. Järgnesid ma-
hekartul ja -köögiviljad ning mahepuu-
viljad ja -marjad, vastavalt 30% ja 17%. 
Teiste tootegruppide osa kogu Eesti ma-
hetoodete siseturumüügis oli kokku 
17%.
Kaupluste mahetoidukauba müügikäi-
best moodustab Eestis toodetud mahe-
toit umbes 15%. 
Mahetoidukaupade kogu müügikäive 
(sh importtoodang) Eestis oli 2007. aas-
tal hinnanguliselt 73 mln krooni (2006. 
a 51 mln kr) ja kõikide mahetoidukau-
pade osa kogu toidukauba jaemüügi-
käibes oli seega 0,5% (2006. a 0,3%). 
See on üsna ligikaudne hinnang, sest 
imporditud mahetoiduainete müügikäi-
vet pole eraldi uuritud.
Kohalike mahetoodete müügikohti oli 
Eestis 2008. aastal üle 50. Suuremat 
valikut pakuvad ökopoed. Tallinnas 
on Eesti mahetoodete müügikohti roh-
kem kui mujal, ligi 30. Kõige rohkem 
on Eesti mahetooteid sortimendis Tal-
linna kauplustes Ökosahver (Mulla tn 
6) ning Maa (Viru Keskus) ja Ökotalu-
kaup (Herne 6). 
2008. aastal oli kauplustes müügil üle 
300 Eestis toodetud mahetoidukauba. 
Suurema osa sortimendist moodusta-
sid mahemaitse- ja -ravimtaimed, kar-
tul ja köögivili ning teraviljatooted. 
Suurt osa Eesti mahetoodete sortimen-
dist ei ole müügil aasta ringi, sest tar-
nekogused on väiksed ja nõudlus pak-
kumisest suurem. Suve- ja sügiskuudel 
pärast uue saagi valmimist on Eesti ma-
hetoodete pakkumine suurem kui talvel 
ja kevadel.  

Piim ja piimatooted

2007. aastal toodeti Eestis 15 000 ton-
ni mahepiima. Selle osa kogu piima-
toodangus oli 2,2%. Lehmapiima tootis 
202 ja kitsepiima 26 ettevõtjat. 
Mahepiima töötlevad vaid kahe mahe-
tootja enda meiereid (sh ühel meiereil 
oli müügil vaid üks mahetoode). Suur-
ettevõtted piima mahedana veel kokku 
ei osta. Eesti mahepiimast jõudis 2007. 
aastal mahedana tarbimisse vaid 14%, 
kokku 2000 tonni. 13 000 tonni mahe-
piima turustati tavapiimana. Suurtöös-
tused pole mahepiima töötlemisest seni 
huvitunud ja väikemeiereisid on Eestis 
liiga vähe. 
Mahepiima ja -tooteid müüdi Eestis 
2007. aastal ligi 13 mln krooni eest. 
Seda oli 19% rohkem kui aasta tagasi. 

Piimatoodete (sh piima) hinnangulisest 
jaekäibest moodustasid mahepiimatoo-
ted 2007. aastal umbes 0,4%.
Mahepiimatoodete jaehinnad olid 
2008. aastal kauplustes ligi kolmandi-
ku võrra kõrgemad samasuguste tava-
toodete hindadest. 
Eri mahepiimatooteid oli kauplustes 
2008. aastal kokku 28, peamiselt mit-
mes valikus kohupiim ja jogurt.

Tera- ja kaunvili, tehnilised 
kultuurid ning                            

 neist valmistatud tooted

2007. aastal toodeti Eestis mahedana 
11 300 tonni teravilja, 62 tonni kaunvil-
ja ja 105 tonni tehnilisi kultuure. Nen-
de osa tera- ja kaunvilja ning tehniliste 
kultuuride kogutoodangus oli vastavalt 
1,3%, 0,7% ja 0,1%. Maheteravilja-
kasvatajaid oli Eestis 398, mahekaun-
viljakasvatajaid 29 ja tehniliste mahe-
kultuuride kasvatajaid 13. Teraviljadest 
kasvatati enam kaera ja otra, tehnilistest 
kultuuridest rapsi. 
Maheteravilja töötlejaid oli Eestis 2007. 
aasta lõpus 5. Mahepõllumajanduse re-
gistris oli ka maheõlitaimede töötleja, 
kes aga 2007. a maheõli ei tootnud. 
Eestis tarbiti 2007. aastal üle 42 tonni 
maheteraviljatooteid (terakaalule üm-
berarvutatult). See moodustab 0,04% 
Eestis toiduks tarbitud teraviljast. Ko-
halikule toiduturule jõudis vaid 0,4% 
2007. a toodetud maheteraviljast (tava-
viljast keskmiselt 21,5%). Siingi seab pii-
re töötlemise nappus. Valdav osa mahe-
teraviljast läks maheloomadele söödaks 
ning seda ka eksporditi maheviljana.
Maheteravilja kokkuostuhind oli 2007. 
aastal ligi 60% kõrgem kui tavaviljal, kuid 
müüdud maheteravilja kogus oli väike. 

Eesti maheteravilja- ja -kaunviljatooteid 
müüdi 2007. aastal meie kaubanduses 
1,6 mln krooni eest. Kodumaiste mahe-
teraviljatoodete müügikäive moodus-
tas teraviljatoodete müügikäibest ligi 
0,1%. 
Eestis toodetud maheteraviljatooteid oli 
kauplustes 2008. aastal müügil kokku 
59 nimetust. Suurema osa neist moo-
dustasid mitmesugused jahud, tangai-
ned ja manna. Maheteraviljatooted olid 
tarbijate jaoks ligikaudu kaks korda kal-
limad sarnastest tavatoodetest.

Kartul, köögivili ja neist 
valmistatud tooted

2007. aastal toodeti Eestis mahekartu-
lit ligi 2600 tonni ja maheköögivilja 279 
tonni ehk 1,3% kogu Eesti kartulisaagist 
ja 0,4% kogu köögiviljasaagist. Mahe-
kartuli kasvatajaid oli 417, maheköögi-
vilja kasvatajaid 222, kuid keskmised 
toodangu mahud tootja kohta olid väik-
sed. Maheköögiviljast kasvatati kõige 
rohkem porgandit ja kapsast. 
Maheköögivilja töötlejaid oli 2007. aas-
tal Eestis 5, kuid suurem osa mahekartu-
list ja -köögiviljast jõudis tarbesse tööt-
lemata, kas lahtiselt või pakendatuna. 
Mahekartul ja -köögivili müüakse 
enamjaolt otse talust, kuid müük kaup-
luste kaudu suureneb. 
Mahekartulit ja -köögivilja müüdi 2007. 
a Eestis kokku ligi 11 mln krooni eest. 
Mahekartuli osa kartuli siseturu müügi-
käibes oli 2007. aastal 2,5%, maheköö-
giviljal aga napilt 0,2%.
Kauplustest sai 2008. aastal osta 54 eri 
nimetust kodumaist mahekartuli- või 
köögiviljatoodet. Suurema osa sorti-
mendist moodustavad töötlemata, st 
pesemata ja koorimata kartul ja köö-

Joonis 1. Eestis toodetud mahetoidukaupade sortimendi jagunemine 
kauplustes 2008.a (kokku 311 nimetust).
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givili. Kevadel oli mahetoodete valik 
oluliselt kasinam kui sügisel pärast uut 
saaki. Kauplustes edukama müügi saa-
vutamiseks peaksid vähemalt põhilised 
maheköögiviljad ja -kartul olema aasta 
läbi saadaval. 
2008. aastal oli mahekartuli tootjahind 
keskmiselt ligi 70% kallim tavakartu-
li omast, maheköögivili oli keskmiselt 
kaks korda kallim. Paljud mahetootjad 
müüvad aga oma toodangut sama hin-
naga, mis tavatootjadki. Kauplustes jääb 
mahekartuli hinnavahe lahtise tavakar-
tuliga võrreldes 50% ligi, maheköögi-
vilja eest tuleb aga maksta enamasti 2-3 
korda kallimat hinda kui tavaköögivilja 
eest.

Puuvili, marjad ja neist 
valmistatud tooted

Mahepuuvilju toodeti Eestis 2007. aas-
tal 342 tonni, mahemarju 95 tonni. Üle-
minekuaja läbinud maheviljapuid oli 
Eestis 2007. aastal 280 tootjal, mahe-
marju kasvatas 176 tootjat. Mahemar-
jadest kasvatatakse Eestis enam aed-
maasikat ja astelpaju. Mahepuuvili ja 
-marjad moodustasid Eesti kogu puuvil-
ja- ja marjasaagist 2007. aastal 5,2%. 
2007. aasta lõpuks oli Eestis 6 mahe-
tunnustusega puuvilja- ja marjatöötle-
jat. Mahepuuvilju ja -marju tarbiti 2007. 
aastal 300 tonni, mis on 0,6% marja-
de ja puuviljade tarbimiskogusest. Pea 
kõik Eestis kasvatatud mahepuuviljad ja 
-marjad, mis müüki läksid, müüdi otse 
taludest, kauplustesse jõudsid vaid väi-
kesed kogused. 
Mahepuuviljade ja -marjade müügikäi-
ve ulatus 2007. aastal 6 mln kroonini, 
mis on umbes 0,4% kogu selle toote-
grupi müügikäibest Eesti turul. 
Eestis kasvatatud mahepuuvilju ja -mar-

ju oli 2008. aastal kauplustes müügil 
15 nimetust. Kohalikke töödeldud ma-
hepuuvilja- ja -marjatooteid on seni tu-
rule jõudnud vaid üksikuid, kuid nende 
nõudlus on selgelt suurem kui pakkumi-
ne. Mahepuuvilju ja -marju on kauplus-
tes võimalik osta vaid hooajal ja seda-
gi üsna väikestes kogustes. 2008. aastal 
olid maheõunad kauplustes keskmiselt 
ligi kolmandiku võrra kallimad kui ko-
dumaised tavaõunad. Mahemaasika 
hind oli üsna tavamaasika hinna lähe-
dal, mahevaarikas oli aga üle kahe kor-
ra tavavaarikast kallim. Maheastelpaju-
moos oli tavamoosist keskmiselt 38% 
kallim. 

Maitse- ja ravimtaimed ning 
neist valmistatud tooted

2007. aastal kasvatati Eestis 12,6 tonni 
mahedaid maitse- ja ravimtaimi. Suu-
rema osa sellest moodustasid kööm-
ned ja sinepiseemned. Mahedaid mait-
se ja -ravimtaimi kasvatas 2007. aastal 
21 tootjat. Mitteharitavatelt aladelt ko-
gusid mahedaid maitse- ja ravimtaimi 
ning seeni 18 tootjat. Paraku ei koguta 
statistikat maitse- ja ravimtaimede too-
dangu kogumahu kohta, mistõttu pole 
võimalik välja arvutada mahemaitse ja 
-ravimtaimede osa. 
Mahedate maitse- ja ravimtaimede 
töötlejaid oli 2007. aastal Eestis 4. VTA 
andmetel toodeti 2007. aastal Eestis 2,8 
tonni mahetaimeteesid, -maitseaineid 
ja -ürte. 
Mahedaid maitse- ja ravimtaimi müü-
di jaeturul 2007. aastal 2,9 mln krooni 
eest. See moodustas 4,7% kogu mait-
se- ja ravimtaimede ning taimeteede 
jaemüügikäibest.
Ökopoodidest leiab rikkaliku valiku ko-
halikke mahedaid taimeteesid ja mait-

setaimi. Kokku leiti 2008. aastal kaup-
lustest 87 kodumaist toodet. Ligi 80% 
neist toodetest olid taimeteed. 
Mahetaimeteede hinnad olid kauplus-
tes sel aastal keskmiselt 15% kõrgemad 
samasuguste tavateede hindadest. 

Liha ja lihatooted

Eesti maheloomadelt saadi 2007. aas-
tal üks tuhat tonni liha, mis moodustas 
1,5% kogu lihatoodangust. Maheloo-
madelt pärit liha osa on suurim lambali-
ha puhul, see on küündinud koguni 24-
30%-ni. Maheloomadelt pärit veiseliha 
moodustas 2007. aastal ligi 6% kogu 
veiselihatoodangust Eestis. Teiste loo-
maliikide lihatoodang on mahetootmi-
ses pea olematu.
2007. aastal oli Eestis mahetunnustus 
vaid ühel tapamajal, kus tegeldi mahe-
loomadega aga vaid harva ja tellimu-
se alusel. Et Eestis maheliha 2007. aas-
tal peaaegu ei töödeldud, läks valdav 
osa maheloomadelt pärit liha müüki 
tavatoodanguna. Hinnanguliselt tarbi-
ti 2007. aastal maheliha 43 tonni, sel-
le hulka on arvatud nii maheloomadelt 
pärit ja mahedana töödeldud liha kui ka 
liha omatarbimine (kodus oma looma-
de liha tarbimine).  
Maheliha moodustas 2007. aastal vaid 
0,01% liha ja lihatoodete kogu müügi-
käibest.
Enne seda, kui Märjamaa Lihatöös-
tus maheloomade lihalõikusega alus-
tas, polnud võimalik maheliha turult ja 
kauplustest osta. 2008. aasta suvel jõu-
dis esimestesse kauplustesse müügile 
värske veise- ja lambaliha ning hakkli-
ha. Kokku registreeriti kauplustes vaat-
luste käigus 2008. aastal 20 erinevat 
Eestis toodetud mahelihatoodet. Neist 
pooled olid maheveisest ja pooled ma-
helambast. 
Mahelambaliha ja -hakkliha on kaup-
lustes 2008. aastal olnud ligi kolman-
diku tavatoodetest kallimad. Maheliha-
veiseliha on aga enam-vähem samas 
hinnas tavalihaveiselihaga. 

Munad

2007. aastal toodeti Eestis 327 000 ma-
hemuna, mis on 0,2% kogu munatoo-
dangust. Munakanad olid 2007. aastal 
132 tootjal, kuid munapakenduskes-
kuse tunnustus on 2007. aasta lõpust 
vaid ühel. Seega võib vaid üks ettevõte 
mune kauplustes pakendatult müüa, tei-
sed müüvad otse talust. Ühelgi tavamu-

Joonis 2. Eestis toodetud mahetoidukaupade müügikäive jaeturul (mln kr).
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teadusuuring

napakendajal mahetunnustust ei ole. 
Pea kõik tarbitud mahemunad müü-
di 2007. aastal otse talust. 2008. aas-
tal oli kaupluste sortimendis kaks too-
tenimetust mahemune (munad 6 tk ja 
10 tk karbis). 
Mahemune müüdi Eestis 2007. aastal 
veidi rohkem kui 300 000 krooni eest. 
Mahemunade müügikäive moodustas 
0,1% munade jaemüügikäibest.
Mahemunad olid 2008. aastal tootjalt 
otsemüügis 60% kallimad kui tavamu-
nad. Kauplustes tuleb tarbijail mahe-
munade eest maksta ligi 2 korda roh-
kem kui Eestis toodetud tavamunade 
eest. Tava- ja mahemunade hinnavahe 
on meil enam-vähem samasugune kui 
Rootsis ja Saksamaal.

Mesi ja meetooted

2007. aastal toodeti Eestis 8 tonni ma-
hemett, see moodustas 1,1% kogu Eesti 
meetoodangust. Mahemesinikke oli 14. 
Mahemee töötlejaid 2007. aastal Eestis 
veel ei olnud, 2008. aastal hakkas se-
gatud mahemeetooteid valmistama üks 
ettevõte. 
2007. aastal müüdi Eestis mahemett 
umbes 800 000 krooni eest, selle osa 
Eesti turu meemüügikäibes oli 1,4%.
Mahemee tootenimetusi leiti 2008. 
aastal kauplustes kokku 16. Mahemee 
tootjahinnad on vaid veidi kõrgemad 
kui tavamee hinnad turgudel, kauplus-
tes tuleb aga mahemee eest ligi viiendi-
ku kallimat hinda maksta. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et mahetoidu 
turg on arenemas. Kõige rohkem on sel-
le arendamisega siiani tegelenud öko- 
ja loodustoodete poed, kuid kasvamas 
on ka suuremate kaupluste huvi. Enami-
ku kodumaiste toodete osas on nõudlus 
pakkumisest suurem. Mitmes tooraine-
grupis on tootmismaht jõudnud tase-
meni, et pakkuda huvi ka suurematele 
töötlejatele.

PILLE LIIVaauK
Eesti Konjunktuuriinstituut

Tel: 646 6437
e-mail: pille@ki.ee

Katseala paikneb rähkmullal. Huu-
muse-, fosfori- ja kaaliumisisal-
dus on keskmine ning mikroele-

mentidesisaldus valdavalt väike. Muld 
on neutraalse reaktsiooniga ja raske 
liivsavilõimisega.
Katsekülvikord on viieväljaline ja mõel-
dud pigem loomakasvatusettevõtte-
le: ristikurohke põldhein – ristikurohke 
põldhein – suvinisu – hernes – oder al-
lakülviga. 
Võrreldakse järgmisi faktoreid: külv esi-
mesel võimalusel, külv 2-3 nädalat hil-
jem; pindmine mullaharimine sügisel 
kaks korda (8-10 cm), ainult kündmine, 
kahekordne tüükoorimine (8-10 cm) 
koos künniga; väetamine tahesõnniku-
ga 30 t/ha, mitteväetamine. Kui neid 
faktoreid eri variantides kombineeri-
da, siis saab hinnata, kuidas üks või tei-
ne tehnoloogiliste võtete kompleks mõ-
jutab näiteks kultuuride saaginäitajaid, 
umbrohtumust, mullas toimuvaid prot-
sesse jms. 

Suvinisu

Lume puudumise tõttu varakevadel 
saabus esimene mullaharimisvõima-
lus Kuusikul juba aprilli keskpaigaks. 

2008. aastal kündsime suvinisu alla mi-
neva teise aasta ristikurohke põllu mõni 
päev enne varajast külvi. Katsed on näi-
danud, et kevadel sisse küntud liblikõie-
lised heintaimed suurendavad terakul-
tuuride saagikust rohkem kui sügisel 

sisseküntuna. Pooltele katselappidele 
andsime tahesõnnikut normiga 30 t/ha. 
Kündsime 18 cm sügavuselt, et sõnnik 
rohkem mõjule pääseks. Nisu külvasi-
me 16. aprillil (1. külviaeg), teise külvi 
tegime 4. mail. 

Suvinisu, herne ja odra umbrohtumus ja 
saaginäitajad mahekülvikorrakatses Kuusikul

Kuusiku Katsekeskuses rajati esimene agrotehnoloogiline mahekülvikorrakatse 2003. aastal. Katse-
tulemustest oleme Mahepõllumajanduse lehes andnud ülevaate igal aastal.

Tabel 1. Suvinisu `Manu´ terasaagid ja -kvaliteet erineva külviaja mõjutusel 
katsefaktorite keskmisena.

Katsefaktor Terasaak 
(14% 

niiskus)
kg/ha

Proteiin 

%

Kleep-
valk 

%

Glu-
teeni-
indeks 

%

Lange-
misarv 

sek

Mahu-
kaal 

g/l

Esimesel võima-
lusel külvatud 
(16. 04.08.)

1851 15,5 34,5 88 359 755

Hiljem külvatud 
(04.05.08.)

2041 15,5 30,2 91 294 727

PD95% 211 0,3 1,0 3 21 5

Esimesel võima-
lusel külvatud  
2005-2007

2539 12,5 25,9 81 283 779

Hiljem külvatud 
2005-2007

2218 13,2 28,9 68 275 771

Toidunisu kvali-
teedinõuded

12 
(mitte 

alla 11)

min 23
opt

25-32

60-90 220-250 
või 

rohkem

min 
730

Karli Sepp
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Varasel külvil kahjustas tärganud orast 
tugevalt kõrsvilja-maakirp, kes hävi-
tas esimestest lehtedest umbes pooled. 
Selline kahjustus oli katses esmakord-
ne. Et kahjustusega langesid kokku ka-
henädalane põud ja madal õhutempe-
ratuur, jäi esimese külvi taimede areng 
kehvemaks hilisemast külvist. Nisu ora-
se lehed olid pikemat aega puuduliku 
rakuturgori ja nõrga elujõuga. Hilise-
mat külvi kahjustas ka maakirp mõne-
võrra vähem. 
Esimesel umbrohu äestamisel nisu esi-
mese lehe faasis jäi osa nisu taimi äkke-
ga peale tõmmatud mulla alla ja nõrgad 
taimed polnud sealt suutelised taas-
tuma. Ka selline olukord oli katse aja-
loos esmakordne. Varasematel aastatel 
esimene äestamine nisu taimi esime-
se lehe faasis eriti ei kahjustanud. See 
tõi välja tõsiasja, et esimest korda oleks 
siiski mõistlikum äestada vahetult enne 
nisu tärkamist või tärkamise algfaasis, 
mitte tärganud esimese lehe faasis. Kui 
lühiealiste umbrohtude osakaal pole 
põllul olnud märkimisväärne, ei soovi-
taks taimede nõrga seisu korral esimese 
lehe faasis äestada. Juba tärganud leh-

tedega umbrohutaimi ei suuda aga äes-
tamine hävitada. Seetõttu ei tohi äesta-
mine hilineda. Kahjustuste tõttu esines 
katselappidel ka tühikuid, kus hakkasid 
levima ohakad ja mõnevõrra orashein.
Eeltoodud põhjustel jäi varase külvi te-
rasaak väiksemaks kui hilisemal külvil, 
mis on samuti katsete ajaloos esimene 
kord (tabel 1). Üldiselt on varem Eestis 
tehtud pikaajalised katsed näidanud, et 
80% aastatest annab esimesel mullaha-
rimisvõimalusel külvatud teravili suure-
ma saagi tänu paremale idanemiskesk-
konnale (soodsam veevaru mullas jm).
Üllatavalt suur oli 2008. aastal nisu te-
rade proteiini- ja kleepvalgusisaldus. 
Tavaliselt saab need näitajaid nii kõrge-
le tõsta vaid suuremate lämmastikunor-
mide kasutamisel. Soodsalt mõjuvad ka 
kuiv kasvuperiood ja sobiva sordi valik. 
Varane suvinisu sort Manu on üldiselt 
hea kvaliteediga ega vaja sordikirjel-
duse järgi normaalse toidunisu terade 
proteiini moodustamiseks suurt kogust 
lämmastiku. Katse nisu koristati augus-
ti esimeses pooles ja hilisemad kehvad 
koristustingimused ei saanud lange-
misarvu mõjutada. Võib öelda, et kuigi 
nisu terasaak oli katseaastate kesiseim, 
oli selle kvaliteet väga hea.
Kahel aastal (2007 ja 2008) oleme võr-
relnud ka umbrohtumuse ja terasaagi 
muutusi pärast ristikurohke põldheina 
sissekündi erinevate sügiseste mulla-
harimiste foonil. Võrrelda saab pindmi-
se mullaharimise, tüükoorimise-künni 
ja ainult kündmise järelmõju, mida oli 
eelmistel aastatel külvikorras kasvata-
tud terakultuuride puhul tehtud. Siis oli 
põldheina kasvatamise tõttu mullahari-
mises kaheaastane paus. Selgus, et ai-
nult kündmisel umbrohtusid katseva-
riandid kiiresti ohakatega (peamiselt 
põld-piimaohakas) ja kaks aastat risti-
kurohke põldheina kasvatamist (niideti 
kaks korda aastas) ei suutnud ohakaid 

alla suruda (joonis 1). Seetõttu vähenes 
nisu terasaak märgatavalt võrreldes va-
riantidega, kus enne põldheina tehti ka-
hekordne tüükoorimine-künd või tehti 
pindmist mullaharimist (tabel 2). Tüü-
koorimine tõrjub otseselt vegetatiivselt 
levivaid umbrohte.

Märgatavalt suurendas nisu terasaake 
sõnnik. Keskmine saagikus oli sõnnikut 
saanud katseosal 2151 kg/ha ja sõnni-
kut mittesaanud katseosal 1744 kg/ha.
Konkreetsete katsevariantide vahel olid 
erinevused üsna suured. Nii näiteks olid 
väikseimad saagid 2008. aastal kahes 
variandis, kus külvati esimesel mulla-
harimisvõimalusel ja sõnnikut ei antud 
ning hariti pindmiselt (1521 kg/ha) või 
ainult künti (1571 kg/ha). Suurim tera-
saak oli aga kahekordsel koorimisel (jä-
relmõju) koos künniga, kus külvati hil-
jem ja anti sõnnikut (2535 kg/ha).

Hernes

Väga tugevalt umbrohtusid ohakate-
ga 2008. aastal hernepõllu need osad, 
kus oli ainult küntud või pindmiselt ha-
ritud. Hernes puhaskülvina on suhteli-
selt nõrk umbrohtude allasuruja. Need 
põlluosad (eriti ainult kündmisel) olid 
tihedalt täis kõrgekasvulisi põld-pii-
mohakaid ja allesjäänud hernetaimed 
suruti alarindesse. Vohas ka madala-
kasvulisem tülikas vegetatiivselt leviv 
soo-nõianõges. Umbrohtumuse tõttu 
oli siin herne terasaak tunduvalt väik-
sem võrreldes ülejäänud harimisviisi-
dega (tabel 3). Rohkesti oli ohakaid ka 
pindmisel mullaharimisel. Lisaks kippus 
pindmisel mullaharimisel levima või-

Tabel 2. Suvinisu `Manu´ terasaagid 
erineva sügisese mullaharimise foonil 
katsefaktorite keskmisena

Katsefaktor 2007. 
kg/ha 
(14% 
niiskus)

2008. 
kg/ha 
(14% 
niiskus)

Pindmine mulla-
harimine 2 korda 
(järelmõju)

2538 1942

Ainult küntud 
(järel+otsemõju)

2275 1846

Kooritud 2 korda 
(järelmõju), kün-
tud

2748 2054

PD95% 142 211

Tabel 3. Hernes `Karita´ saaginäitajad 
katsefaktorite keskmisena 2008. aastal

Katsefaktor Terasaak 
(14% 
niiskus) 
kg/ha

Pro-
teiin 

%

Pindmine mulla-
harimine 2 korda

1528 24,0

Ainult küntud 878 22,9

Kooritud 2 korda 
ja küntud

1992 22,8

PD95% 212 0,5

Esim. võim. külva-
tud (17. 04.08.)

1232 22,4

Hiljem külvatud 
(04.05.08.)

1699 24,0

PD95% 173 0,4

Joonis 1. umbrohtude kuivmass (m2) suvinisus 2008. a erineva sügisese 
mullaharimise järelmõjul pärast põldheina sissekündi.
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lill. Seevastu variantides, kus künd tehti 
koos koorimisega, esines vaid üksikuid 
ohakaid. Ka herne puhul oli 2008. aas-
tal varasemal külvil terasaak madalam 
kui hilisemal külvil. Sõnniku järelmõjul 
hernesaak ei suurenenud. Liblikõielise-
na ei vaja hernes üldiselt lisalämmastik-
ku.
2008. aastal olid suured erinevused 
ka katsevariantide vahel. Nii oli suu-
rim herne terasaak sügisese koorimise 
ja künni puhul, kus sõnnikut ei antud 
ja külvati hiljem – 2382 kg/ha. Varian-
dis, kus sügisel ainult künti, sõnnikut oli 
üks aasta enne antud ja külvati esime-
sel võimalusel, oli saagikus vaid 766 kg/
ha. Suurim saagilanguse põhjus oli siin 
muidugi väga suur umbrohtumus oha-
katega.

Oder allakülviga

Odras oli vegetatiivselt levivate umb-
rohtude osa 2008. aastal suhteliselt 
väike kõigi katsefaktorite ja varianti-
de puhul. Pikaealisi umbrohte oli vaid 
üksikuid (puju ja ohakas), kuid lühiea-
lisi umbrohte oli suhteliselt palju (siin 
ei tehtud allakülvi tõttu äestamist). Al-
lakülvatud põldhein surus neid siiski 
tõhusalt alla ja kuigi näiteks pindmisel 
mullaharimisel oli umbrohte suhteli-
selt palju, oli nende kasv väike ja nad 
jäid põhiliselt alarindesse. Väikseimaks 
jäid odra terasaagid pindmisel mulla-

harimisel, mis on nii olnud kõigil kat-
seaastatel (tabel 4). Oma osa on siin 
ilmselt etendanud ka mõnevõrra suu-
rem haiguste levik (juuremädanik). Li-
saks jääb osa põhust pindmisel mulla-
harimisel lagunemata ja osa toitained 
põhuga seotuks. Künnipõhistel harimis-
tel laguneb põhk kiiremini. 2008. aas-
tal võis odra terasaagikust pindmisel 
harimisel alandada ka suurem umbroh-
tumus lühiealiste umbrohtudega. Kül-
vikorraväljal, kus 2008. aastal kasvas 
oder, pole vegetatiivselt levivate umb-
rohtude osa ainult kündmise variandis 
aastatega kasvanud. Teistel väljadel on 
eelmistel aastatel vegetatiivselt levivaid 
umbrohte olnud odras ainult kündmi-
se variandis märgatavalt rohkem, nagu 
nisu ja herne puhulgi. Seega ei saa eel-
dada, et siin umbrohtumus edaspidi ei 
suureneks.

Nagu suvinisu ja odra puhul, nii jäi ka 
odra terasaak 2008. aastal esimesel 
mullaharimisvõimalusel külvatud va-
riandis väiksemaks kui hilisemal kül-
vil (tabel 5). Katseaastate keskmisena 
oli hiljem külvatud odra terasaak siiski 
mõnevõrra väiksem kui esimesel mul-
laharimisvõimalusel külvates. Odra te-
rasaaki suurendas märgatavalt sügisel 
normiga 30 t/ha antud tahesõnnik.

Ka odral olid eri variantide terasaaki-
des suured erinevused. Nii andis suu-
rima terasaagi (2535 kg/ha) variant, kus 
sügisel ainult künti, anti sõnnikut ja kül-
vati hiljem. Variandis, kus tehti pind-
mist mullaharimist, sõnnikut ei antud 
ning külvati esimesel võimalusel, oli te-
rasaak vaid 1178 kg/ha.

Kokkuvõte ja soovitused

Mahepõllumehele teeb kõige rohkem 
muret umbrohtumus. Kuusiku mahe-
külvikorrakatse põhjal võib kinnitada, 
et kui põldu ainult küntakse ja tüükoo-
rimist ei tehta, hakkavad kiiresti levima 
vegetatiivselt paljunevad umbrohud. 
See võib hakata terakultuuride saake 
tugevasti vähendama ja raskendab ko-
ristust. Kui tänapäevaseid rullrandaale 
või rullkäpprandaale ei jõuta osta, saab 
tüükoorimist teha ka vanemate randaa-
lide, tüükultivaatori ja tavalise adraga. 
Üldiselt sobib enamikule umbrohtude-
le koorimiseks harimissügavus 8-12 cm. 
Tugeva umbrohtumuse korral tuleks pä-
rast kultuuri koristust kaks korda koori-
da ja siis künda, iga harimiskorra vahe 
võiks olla umbes kaks nädalat, et lasta 
uutel umbrohtudel tärgata. Põldohaka 
(mitte põld-piimohaka) domineerides 
tuleks pärast koristust oodata, kuni põl-
dohaka vartele tekivad uued rohelised 
lehed, ja siis koorida. Teiste umbroh-
tude domineerimisel tuleks koorimist 
alustada nädala jooksul pärast kultuu-
ri koristust.
Katseaastad näitasid, et esimesel mulla-
harimisvõimalusel tehtud terakultuuride 
külv andis enamikul aastatel suurema 
terasaagi kui hilisem külv. 2008. aas-
tal olid tulemused aga hoopis vastupi-
dised, sest esimese külvi taimede aren-
gut pidurdasid rohkem madal mulla- ja 
õhutemperatuur, põud ja kõrsvilja-maa-
kirbu kahjustus (nisul ja odral). Varaja-
si külve esimesel mullaharimisvõimalu-
sel, näiteks aprillis, on Eestis võimalik 
teha, kartmata öökülmakahjusid. Ni-
melt kannatab suvinisu katsete põh-
jal tärkamisel -8…-90C, kaer -7…-80C, 
suvioder ja hernes -6…-70C. Sealt ma-
dalamad temperatuurid hakkavad juba 
taimi kahjustama. Iga põllumees peaks 
oskama öökülmade tugevust ja kestust 
oma põldudel hinnata. Siiski peaks säi-
litama ettevaatlikkuse mõne välismaise 
sordi külmakindluse suhtes. Kuusikul ei 
ole öökülmad siiamaani katseteravilju 
märgatavalt kahjustanud.
Tahesõnnik suurendas 2008. a märga-

Tabel 5. Suviodra saaginäitajad eri-
neva külviaja ja sõnnikuga väetamise 
foonidel katsefaktorite keskmisena.

Katsefaktor Terasaak 
(14% 

niiskus) 
kg/ha

Pro-
teiin 

%

Esim. võim. külva-
tud (17. 04.08.)

1629 9,2

Hiljem külvatud 
(04.05.08.)

1880 8,3

PD95% 95 0,3

Esim. võim. külva-
tud 2004-2007

1998 9,1

Hiljem külvatud 
2004-2007

1789 10,1

Sõnnikuga väeta-
mine 2008

1909 8,9

Ilma sõnnikuta 
2008

1600 8,6

PD95% 95 0,3

Sõnnikuga väeta-
mine 2004-2007

2240 9,6

Ilma sõnnikuta 
2004-2007

1838 9,1

Katsefaktor Terasaak 
(14% 

niiskus) 
kg/ha

Pro-
teiin 
%

Pindmine mulla-
harimine 2 korda 
2008

1448 8,4

Ainult küntud 
2008

2027 9,2

Kooritud 2 korda 
ja küntud 2008

1789 8,7

PD95% 116 0,3

Pindmine mulla-
harimine 2 korda 
2004-2007

1642 9,3

Ainult küntud 
2004-2007

1964 9,6

Kooritud 2 korda 
ja küntud 
2004-2007

2074 10,0

Tabel 4. Suviodra saaginäitajad 
erineva sügisese mullaharimise foonil 
katsefaktorite keskmisena.
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teadusuuringud

tavalt nii järel- kui ka otsemõjuna nisu 
ja odra terasaake. Eelmised katseaastad 
näitasid, et tahesõnnikul võib otsemõ-
ju olenevalt aastast olla siiski nõrk, sest 
see sõnnik laguneb mullas aeglaselt. 
Tema järelmõju suurendab aga terasaa-
ki märgatavalt. Sõnniku mõju suuren-
damiseks tuleks sissekünd teha mada-
lamalt (16-18 cm).
2008. aasta tulemused näitasid, et kui 
tärganud teraviljataimed on esime-

se lehe faasis nõrgad (näiteks putuka-
te kahjustuse tõttu), võib umbrohuäes-
tamine selles faasis neid teatud määral 
kahjustada. Seepärast tuleks äestada va-
hetult enne tärkamist või tärkamise ajal. 
Et esimene äestamine teraviljade tärka-
misel on umbrohutõrje seisukohalt üldi-
selt kõige efektiivsem, ei ole sellest loo-
bumine õigustatud. Teist korda tuleks 
äestada kas neljanda lehe või võrsumis-
faasis (6-7 lehte), mil oras on taas tuge-

vam. Hernest ei tasu tärkamise ja kasvu 
algfaasis äestada, sest siis on oht teda 
kahjustada. 8-10 cm kõrgusena on her-
nes äestamiseks juba piisavalt tugev.

KarLI SEPP
Põllumajandusuuringute Keskus

Tel: 672 9130
e-mail: karli.sepp@pmk.agri.ee

Suvinisu, odra ja kaera mahe- ja ta-
vatootmise võrdluskatse üks ees-
märk oli võrrelda suviteraviljade 

saagikust, tera kvaliteeti jt omadusi eri 
viljelusviisides, kus kasvutingimused on 
üsna erinevad. 
Tavatootmises kasvatatakse peamiselt 
lühikõrrelisi seisukindlaid nn intensiiv-
tüüpi sorte, mis suudavad anda kõrgeid 
saake suurte mineraalväetiste kogus-
te ja taimekaitsevahendite kasutami-
sel. Mahetootmises on eelistatud sor-
did, mis annavad head ja stabiilset saaki 
ka mõõduka mullaviljakuse korral, on 
hea tera kvaliteedi ja haiguskindluse-
ga ning suudavad edukalt alla suruda 
umbrohtusid. Mahetootmiseks sobiva-
mate sortide aretusega on Jõgeval alles 
algust tehtud. Seetõttu hinnati mahetin-
gimustes suviteraviljade sordilehe sorte, 
et selgitada nende hulgast välja mahe-
tootmiseks sobivamad.

Katse 

Katsed viidi läbi aastatel 2005–2008. 
Hinnati 13 suvinisu, kaera ja odra sordi 
ja aretise omadusi nii mahe- kui ka ta-
vatootmise tingimustes. Suvinisust olid 
katses Soome/Eesti sordid ‘Helle’, ‘Meri’ 
ja ‘Mooni’, Rootsi sordid ‘Vinjett’, ‘Tjal-
ve’, ‘Zebra’ ja ‘SW Estrad’, Saksamaa 
sordid ‘Munk’, ‘Triso’ ja ‘Monsun’, Soo-

me sordid ‘Manu’ ja ‘Mahti’ ning Hol-
landi sort ‘Baldus’. Odrasortidest olid 
katses Eesti sordid ‘Anni’, ‘Viire’, ‘Leeni’ 
ja ‘Elo’ ning aretis 3280.14.1.4, Saksa-
maa sordid ‘Tocada’, ‘Danuta’, ‘Barke’ 
ja ‘Annabell’, Rootsi sordid ‘Wikingett’ 
ja ‘Mette’, Valgevene sort ‘Zazjorski 85’ 
ning Soome sort ‘Inari’. Kaerasortidest 
olid katses Eesti sordid ‘Jaak’ ja ‘Vil-
lu’, Saksamaa sordid ‘Hecht’, ‘Revisor’, 
‘Nelson’, ‘Jumbo’, ‘Freddy’ ja ‘Aragon’, 
Rootsi sordid ‘Vendela’, ‘Belinda’, ‘Bir-
gitta’ ja ‘Freja’ ning Hollandi sort ‘Cel-
sia’.
Sordid külvati 4 korduses 5 m² lappide-
le. Külvisenorm oli odral 500 ning kae-
ral ja nisul 600 idanevat tera/m². 
Mahevariandi eelviljaks oli 2005. ja 
2006. aastal punane ristik ning 2007. 
ja 2008. aastal tatar. Tavakatsete eelvil-
jaks olid raps, kartul, talirukis ja must-
kesa. 

Umbrohutõrjeks äestati mahekatset 
oraste tärkamise eel ja teraviljade 3-4 
lehe kasvufaasis. Tavakatses tehti kee-
milist umbrohutõrjet, vajadusel ka kah-
juritõrjet. Tavavariandis anti teravil-
jadele külvi eel liitväetist lämmastiku 
normiga N90 (nisu, oder) ja N70 (kaer).
Ilmastik oli teravilja kasvuks kõige sood-
sam 2005. aastal: suve esimesel poo-
lel oli jahe ja niiskust mullas piisavalt. 
Juulikuine põud pidurdas mõnevõrra 
taimede kasvu, saagikus oli aga sellest 
hoolimata hea. 2006. ja 2007. aastal 
kannatas teravili tugevasti põua käes. 
Põud pärssis teraviljade kasvu ka 2008. 
aasta kasvuperioodi esimesel poolel. 
Juuni keskpaigast algasid vihmad, mis 
kestsid mõne vaheajaga kuni sügiseni 
ja suurendasid oluliselt teravilja saagi-
kust. Sajused ilmad aga raskendasid ko-
ristust. Tavakatses lamandus vili osali-
selt tugevate tuulte ja vihmade mõjul, 

Suviteraviljade võrdluskatsed 
Jõgeval �00�-�008
Ilmar Tamm, Ülle Tamm, Anne Ingver

Joonis 1. Suviteraviljade keskmine terasaak mahe- ja tavakatses 2005-2008.
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Jõgeva Sordiaretuse Instituudis aastatel 2005-2008 tehtud suvinisu, odra ja kaera mahe- ja tavatoot-
mise võrdluskatse põhieesmärk oli võrrelda suviteraviljade saagikust, tera kvaliteeti jt omadusi eri 
viljelusviisides, kus kasvutingimused on üsna erinevad.  Katsete tulemustest on kirjutatud ka Mahe-
põllumajanduse lehe varasemate aastate numbrites. 
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mahekatses lamandumist peaaegu ei 
esinenud.

Terasaak

Mahevariandis andis nelja katseaas-
ta keskmisena kõige suurema terasaagi 
kaer (4050 kg/ha; joonis 1, lk 7). Odra 
ja suvinisu terasaak jäi tunduvalt väik-
semaks, vastavalt 3450 ja 2990 kg/ha. 
Kaer on suviteraviljadest toitainete suh-
tes kõige vähenõudlikum ja suudab 
seetõttu anda head saaki ka mõõdu-
ka mullaviljakuse korral. Nisul on toit-
ainete vajadus kõige suurem, mistõttu 
vajab ta viljakat mulda. Tavatingimus-
tes andis kõige suurema terasaagi oder 
(5210 kg/ha). Suvinisu ja kaera saak oli 
mõnevõrra väiksem. Kaera terasaak eri-
nes mahe- ja tavatingimustes vähe, ma-
hekatse saak jäi tavakatse saagile vaid 
10% alla. Suvinisu ja odra saagierine-
vused kahe viljelusviisi vahel olid üsna 
suured. Mahekatse terasaak moodustas 
tavakatse saagist suvinisul vaid 64% ja 
odral 66%.
Teraviljade saak sõltus mahetingimustes 
suurel määral eelviljast ja ilmastikutin-
gimustest. Esimesel katseaastal olid hea 
eelvilja (punane ristik) järel ja soodsates 
ilmastikutingimustes kõigi suviteravilja-
de saak üle 4500 kg/ha, ulatudes kae-
ral isegi 5200 kg/ha. Ka 2006. aastal 
olid kaera ja odra terasaagid ristiku jä-
rel kasvades väga head, vastavalt 4600 
ja 4840 kg/ha. Suvinisu kannatas aga 
tugevasti põua käes ja seetõttu jäi tema 
saagikus sel aastal väiksemaks (3340 
kg/ha). Kahel viimasel aastal oli mahe-
katse eelviljaks teravili (tatar) ja seetõt-
tu olid saak neil aastatel väiksem. Kõige 
väiksemad olid terasaagid mahekatses 
2007. aastal. Tärkav vili jäi sel aastal 
kevadel mullakooriku alla, saagikust vä-
hendas ka tugev põud. Suvinisu ja odra 
terasaagid jäid väga väikeseks, vaid 
1220 ja 1600 kg/ha. Kaera terasaak oli 
mõnevõrra suurem, 2330 kg/ha. 
Katsetsükli viimasel, 2008. aastal rajati 
mahekatse samuti tatra järel. Ilmastiku-

tingimused olid soodsamad kui 2007. 
aastal ja seetõttu koristati ka suurem 
saak. Kaera terasaak oli 2008. a ma-
hekatses 4000 kg/ha, odral 2670 ja ni-
sul 2900 kg/ha. Ebasobiva eelvilja tõttu 
jäid mahekatse saagid siiski väiksemaks 
kui kahel esimesel katseaastal.
Katsetulemused näitavad, et soodsa-
tes kasvutingimustes võivad kõik suvi-
teraviljad ka mahetingimustes häid saa-
ke anda. Siiski tuleb enamasti arvestada 
mõnevõrra väiksema saagiga kui tava-
tootmises. Ebasoodsama eelvilja ja il-
mastiku korral on kahe tootmisviisi saa-
gierinevused suuremad.

Tera kvaliteet

Suvinisu kvaliteediomadused on eriti 
olulised toiduvilja kasvatamisel. Mõle-
mas viljelusviisis olid üksikutel katseaas-
tatel tera kvaliteedis suured erinevused 
sõltuvalt ilmastikust. Tera kvaliteet eri-
nes mõnevõrra ka mahe- ja tavatingi-
mustes kasvatatud viljal. 
Suvinisu keskmine 1000 tera mass oli 
mahekatses isegi mõnevõrra suurem 
(35,8 g) kui tavakatses (34,4 g), sest 
väiksema mullaviljakuse tõttu mahe-
tingimustes moodustus nisu taimedel 
peas vähem teri. Mahumass jäid mahe-
katses (764 g/l) mõnevõrra väiksemaks 
kui tavakatses (783 g/l). Suuremad olid 
erinevused suvinisu proteiinisisalduses, 
mis jäi mahetingimustes (12,6%) tun-
duvalt väiksemaks kui tavatingimustes 
(15,0%). Seejuures oli terade proteiini-
sisaldus nisul kõigil aastatel, ka suure 
terasaagi korral, mahekatses väiksem. 
Suvinisu kleepvalgusisaldus jäi mahe-
katses tavakatsega võrreldes väikse-
maks, selle kvaliteet oli aga mahekatses 
parem. Langemisarv sõltus pigem il-
mastikust kui viljelusviisist, mahe- ja ta-
vakatses keskmine langemisarv oli sar-
nane, vastavalt 265 ja 268 sek.
Odra terakvaliteet erines mahe- ja tava-
viljeluses vähem kui suvinisul. 1000 tera 
mass jäi odral erinevalt nisust mahekat-
ses (44,4 g) mõnevõrra väiksemaks kui 

tavakatses (45,7 g). Ka proteiinisisaldus 
oli odral mahetingimustes (11,3%) väik-
sem kui tavatingimustes (12,0%). Erine-
vus terade proteiinisisalduses oli odral 
kahe viljelusviisi vahel siiski väiksem 
kui nisul. Odra mahumass oli mahe- ja 
tavakatsetes samal tasemel, vastavalt 
672 ja 674 g/l.
Kaera 1000 tera mass olid sarnaselt ni-
suga mahekatses (36,0 g) mõnevõrra 
suurem kui tavakatses (34,9 g). Terade 
sõklasus oli aga mahe- ja tavatingimus-
tes üsna samasugune, vastavalt 25,8 ja 
25,4%. Katseaastate keskmised mahu-
massid jäid mahekatses (472 g/l) mõ-
nevõrra väiksemaks kui tavakatses (497 
g/l). Mahumassid olid siiski enamikul 
aastatel mõlemas katses samal tasemel, 
vaid teraviljade kasvuks kõige ebasood-
samal 2007. aastal jäid need mahekat-
ses oluliselt väiksemaks. Terade proteii-
nisisaldus jäi kaeral sarnaselt odraga 
mahekatses (11,3%) mõõdukalt väik-
semaks kui tavakatses (12,2%). Seejuu-
res oli kaera proteiinisisaldus suurema-
te saakide korral ristiku järel kasvades 
mõlemas katses samal tasemel, teravil-
jade järel ebasoodsamates tingimustes 
kasvades jäi see aga mahekatses väik-
semaks.

Taimehaigused

Taimehaigustest esines suvinisu katse-
tes jahukastet, pruunroostet, helelai-
kust, DTRi ja pruunlaiksust. Haigus-
te levikuks olid soodsamad tingimused 
2007. ja 2008. aastal, mil nisu taimed 
nakatusid keskmisest rohkem helelaik-
susesse, DTRi ja jahukastesse. Mahe- ja 
tavatingimustes nisul haigustesse naka-
tumises suuri erinevusi ei olnud.
Oder nakatus mõõdukalt võrklaiksu-
sesse ja pruunlaiksusesse, vähesel mää-
ral ka äärislaiksusessse. Ühelgi aastal 
ei ületanud nakatumine keskmist taset. 
Sarnaselt nisuga esines ka odra sortidel 
taimehaigusi mahe- ja tavakatses ena-
masti üsna ühepalju.
Kaer nakatus mõlemas katses vähesel 
määral kroonroostesse ja pruunlaiksu-
sesse. 

umbrohtumus

Mahetingimustes on põldude umbroh-
tumine suureks probleemiks. Seetõttu 
on teravilja võime umbrohte alla suru-
da selles tootmisviisis väga tähtis. Umb-
rohtumuse hindamiseks korjati mahe-
katses kõigilt lappidelt 0,5 m² suuruselt 

Joonis 2. Keskmine umbrohtude arv mahekatses 2005–2008.
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alalt kõik umbrohud, mis loendati ja 
kaaluti.
Mahekatses leiti kokku 32 liiki umb-
rohte. Suviteraviljade vahel umbrohtu-
de liigilises koosseisus olulisi erinevusi 
ei olnud. Põllult leitud umbrohuliikide 
arv oli põuastel aastatel väiksem, sa-
demeterohkematel suurem. Kõige roh-
kem kasvas katsepõllul hanemaltsa, 
põldkannikest, konnatatart ja harilikku 
piimalille. Need neli liiki moodustasid 
kokku ligi 2/3 umbrohtude koguarvust.
Umbrohtude arv 1 m² oli vaatamata ka-
hekordsele äestamisele üsna suur. Ena-
mik neist jäi siiski alarindesse. Kõige 
vähem kasvas umbrohtusid kaera lap-
pidel, keskmiselt 100 taime m² koh-
ta (joonis 2). Odra ja nisu katselappi-
del oli see arv oluliselt suurem, vastavalt 
142 ja 138 taime m². Umbrohtude arvu-
kus katsepõllul aastatega ei suurenenud. 
See sõltus pigem katseaasta ilmastikutin-
gimustest. Kõige rohkem oli neid põllul 
esimesel, 2005. aastal, mil vegetatsioo-
niperioodi esimene pool oli sademete-
rohke ja niiskust oli mullas piisavalt. Kõi-
ge vähem oli umbrohte 2008. aastal, kui 
kasvuperioodi esimesel poolel valitses 
tugev põud, mis pärssis nii teraviljatai-
mede kui ka umbrohtude kasvu.

Keskmine umbrohtude kaal taime koh-
ta oli samuti kõige väiksem kaeral (48 
g; joonis 3). Odra ja nisu lappidel kas-
vasid umbrohud peaaegu poole raske-
maks, vastavalt 80 ja 84 g. Umbrohud 
kasvasid kõige suuremaks 2008. aastal, 
mil teraviljade kasvuperioodi teine pool 
oli sademeterohke. Kõige kergemaks ja 
seega ka väiksemaks jäid umbrohud 
põuasel 2006. aastal.

Maheviljelusse sobivamad sordid

Suvinisu sortidest olid mahekatses suu-
rema terasaagiga ‘Monsun’ (3330 kg/
ha) ja ‘Triso’ (3304 kg/ha). Mõlemad 
on pika kasvuajaga hilised sordid, mil-
lel on suur 1000 tera mass. ‘Monsun’ 
oli katses kõige suuema teraga (41,8 
g) suvinisu sort, ‘Triso’ 1000 tera mass 
oli samuti keskmisest suurem (37,8 g). 
Küpsetuskvaliteedi omadustelt nad pa-
remate sortide hulka ei kuulu. Saagikad 
olid ka ‘Vinjett’ (3156 kg/ha) ja ‘Zeb-
ra’ (3081 kg/ha), mille kasvuaeg on 
mõne päeva võrra lühem ja küpsetus-
kvaliteet parem. Head terasaaki andis 
mahetingimustes ka Eesti suvinisu sort 
‘Meri’ (2970 kg/ha). Kõige väiksema 
saagiga (2556 kg/ha) oli katses lühike-
se kasvuajaga sort ‘Manu’, mis on aga 
sordilehe sortidest kõige parema tera 
kvaliteediga.
Odra katses kujunes terasaak kõige suu-
remaks (3685 kg/ha) Jõgeva uuel areti-
sel 3280.14.1.4. See aretis oli ka kesk-
misest suurema 1000 tera massi (46,4 
g) ja proteiinisisaldusega (11,5%). Sorti-
dest olid mahekatses suurema terasaagi-
ga ‘Tocada’ (3639 kg/ha), ‘Viire’ (3606 
kg/ha) ja ‘Anni’ (3556 kg/ha). ‘Tocada’ 
oli üks suurema teraga (1000 tera mass 
49,1 g) sorte sordilehel. ‘Anni’ on hea 
haiguskindluse ja stressitaluvusega sort, 
mis on vastupidav nii põuale kui ka liig-
niiskusele. Maheviljelusse võib soovita-
da ka sorti ‘Inari’, mille terasaak (3336 
kg/ha) jäi eeltoodud sortide saakidest 
küll mõnevõrra väiksemaks, kuid ta on 

keskmisest pikema kõrre ja väga suu-
re teraga. ‘Inari’ 1000 tera mass oli kat-
ses kõige suurem (49,9 g). See sort ta-
lub hästi happelisi muldi.
Kaera sortidest osutusid mahekatses saa-
gikamateks ‘Aragon’ (4269 kg/ha), ‘Be-
linda’ (4220 kg/ha), ‘Freddy’ (4166 kg/
ha), ‘Jaak’ (4115 kg/ha) ja ‘Freja’ (4082 
kg/ha). ‘Aragon’ on keskmise 1000 tera 
massi, proteiinisisalduse ja mahumassi-
ga. Sordi puuduseks on suur sõklasus, 
mis oli mahekatses 26,7%. ‘Belinda’ on 
hea põuakindlusega sort, aga tema tera 
kvaliteediomadused on enamasti kesk-
mised. Sordil ‘Freddy’ on suur mahu-
mass, tema sõklasus on aga keskmisest 
suurem ja proteiinisisaldus väiksem. 
‘Jaak’ on hea haiguskindlusega, suure 
tera ja hea proteiinisisaldusega. Ta on 
sordilehe sortidest kõige pikema kõrre-
ga ja laiade lehtedega, mistõttu suudab 
umbrohtusid paremini alla suruda kui 
teised sordid. ‘Freja’ on hea põuakind-
lusega sort, mille tera kvaliteediomadu-
sed on enamasti keskmisel tasemel. 

Kokkuvõte

Soodsate ilmastikutingimuste korral ja 
hea eelvilja (ristik) järel andsid kõik su-
viteraviljad mahekatses head saaki. Te-
ravilja (tatar) järel kasvades jäi nisu, 
odra ja kaera saagikus oluliselt madala-
maks. Kaer oli vähenõudliku kultuurina 
mahetingimustes kõige suurema tera-
saagiga ja suutis ka umbrohtusid pare-
mini alla suruda kui teised suviteravil-
jad.
Tera kvaliteediomadustest mõjutas vil-
jelusviisis kõige rohkem proteiinisisal-
dust. See jäi kõigi teraviljade mahekat-
ses väiksemaks kui tavakatses. Kõige 
suuremad erinevused olid nisu proteii-
nisisalduses. Teisi kvaliteedinäitajaid 
mõjutas viljelusviis vähem. Nisu ja kae-
ra 1000 tera mass oli mahetingimustes 
isegi suurem kui tavatingimustes.
Suvinisu sortidest osutusid mahevil-
jelusse sobivamateks ‘Monsun’, ‘Triso’, 
‘Vinjett’, ‘Zebra’ ja ‘Meri’. Odra sorti-
dest andsid paremaid tulemusi ‘Tocada’, 
‘Viire’ ja ‘Anni’ ning aretis 3280.14.1.4. 
Paremate tulemustega kaerasordid olid 
mahekatses ‘Jaak’, ‘Aragon’, ‘Belinda’, 
‘Freddy’ ja ‘Freja’.

ILMar TaMM, ÜLLE TaMM, 
aNNE INGVEr

Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Tel: 776 6912 

e-mail: ilmar.tamm@jpbi.ee

Joonis 3. Keskmine umbrohtude kaal mahekatses 2005–2008.
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teadusuuringud

Mahetomati saagid kütteta kasvuhoones

Kui kõik mahetomati saagi kuju-
nemist mõjutavad tegurid üles 
lugeda, tuleks loetelu pikk. Ni-

mekirja alguses oleksid haigusvaba see-
me ja õigesti valitud sort, ettekasvata-
tud istiku kvaliteet ja kasvusubstraadi 
sobivus. Väga tähtis on kasvuaegne il-
mastik. 

Jõgeva Sordiaretuse Instituudis tehtud 
katses olid 2001 ja 2002 ülemineku-
aastad tavaviljeluselt maheviljelusele. 
Eelviljana kasvatati 2000. aastal tomati-
kasvuhoone maa-alal söödapeeti. Sama 
aasta sügisel anti künni eel normiga 80 
t/ha veisesõnnikut ja lisati õhukese kihi-
na neutraliseerimata freesturvast. 
2001. aasta kevadel ehitati mahekas-
vatuse kasvuhoonele puidust karkass 
mõõtudega 9x26 meetrit. Sama karkass 
on seniajani püsti püsinud, seega 8 aas-
tat. Tuleva aasta kevadel on plaanis ehi-
tada uus puidust karkass ja tomati ma-
hekatsetega jätkata. 
Iga aasta sügisel veeti kasvuhoonest väl-
ja umbes 10 cm paksune pealmine mul-
lakiht, et haigustekitajad ei saaks vari-
senud taimeosadel talvituda. Eemaldati 
kile ja vanad toestusnöörid. Enne sõnni-
ku ja turba laotamist võeti välja mullas 
paiknenud kastmistorud, mis oleksid ta-
kistanud mulla freesimist. 
Kevadel enne tomatitaimede istutamist 
(tavaliselt 17. ja 18. mail) freesiti muld 
teist korda. Kasvuhoone kaeti uue kile-
ga ja päev enne taimede istutamist kae-
vati valmis istutusaugud, et muld saaks 
soojeneda. Vahetult enne istutamist 
kasteti auke põhjalikult. Samuti kaste-
ti läbi istutatavate taimede mullapallid. 
Istutuse järel ei kastetud taimi vähemalt 
ühe nädala jooksul. Siis arenes tugev 
juurestik, mis oli hea eeldus elujõulise 
taime kasvuks.
Pärast juurdumist (u 2 nädalat pärast is-
tutust) kasteti noori taimi veisevirtsa-
veega (vahekorras 1:10) 1-2 liitrit taime 
kohta. Tavaliselt kaks nädalat hiljem 24-
tunnise nõgeseleotisega (1:5) ja edasi 
iga kahe nädala tagant nõgesekääritise-
ga (1:5) 1-2 liitrit taime kohta. 

Kogu kasvuperioodi jooksul eemaldati 
külgvõrsed igal nädalal indeterminant-
setel ehk kõrgekasvulistel taimedel. De-
terminantsetel ehk madalakasvulistel 
sortidel eemaldati kas ainult 2-3 alumist 
(näiteks sordil ‘Maike’) või vastavalt va-
jadusele 5-7 võrset kasvuperioodi esi-
mesel poolel (näiteks sortidel ‘Mato’, 
‘Terma’ ja ‘Koit’). Kasvuperioodi teisel 
poolel tavaliselt madalakasvulistel sor-
tidel võrseid enam ei eemaldatud.

Katseaastate ilmastik ja saagid

2001. aasta suvi algas juunis päris sü-
dasuvise soojusega, mis kestis peaaegu 
septembri keskpaigani. Üldse oli suvi 
tavapärasest tunduvalt soojem, kui-
vem ja päikesepaistelisem, niisiis oli to-
matile kasvuks väga soodne. Katses oli 
17 tomatisorti. Suurimat varajast saaki 
(saak enne 1. augustit) andsid kodumai-
sed madalakasvulised sordid (‘Maike’ ja 
‘Mato’) ja poolkõrge ‘Valve’ (tabel 1). 
Suurima kaubandusliku kogusaagiga 
paistsid silma sordid ‘Valve’, viinamarja 
tüüpi sort ‘Garten Freude’ ja välismaine 
’Monika’ F1.

2002. aasta oli jälle otsekui loodud 
suure tomatisaagi kujunemiseks: päi-
kesepaisteline, soe, mitme põuaperioo-
diga. Katses oli kokku 27 tomatisorti. 
Eelmise aasta sorte täiendasid ‘Malle’ 
F1, ‘Must Prints’, ‘Zlatovlaska’, ‘Unikal-
nõi’, ‘Beefsteak’, ‘Delikates’, ‘Ildiko’ F1, 
‘Suso’ F1, ‘Ultra’ ja ‘Regulus’ F1. 
Parimat varast saaki andsid jälle mada-
lakasvulised kohalikud sordid ja viina-
marja tüüpi ‘Garten Freude’ (tabel 1). Et 
suvi oli ilmastikult tomati kasvuks väga 
hea, siis andsid suurima kaubandusliku 
kogusaagi hea saagipotentsiaaliga välis-
maised hübriidsordid. 

2003. aasta suvi oli vähem soodne kui 
kaks varasemat. Juuni jäi peaaegu täies 
ulatuses normist jahedamaks. Juuli oli 
kuum. Augustis sadas Jõgeval sagedasti 
vihma. Mahekatses oli lisaks varasema-
tele 7 uut sorti. Nende hulgas uuemad 

Hollandist pärit ‘Astona’ F1, ‘Bolog-
na’ F1, ‘Brooklyn’ F1, ‘Cronos’ F1, ‘Phi-
lippos’ F1. Lisaks veel lihakas kollasevil-
jaline ja hilisepoolne ‘Golden Queen’ 
ning avamaal kasvatamiseks sobiv ‘Ter-
ma’. Jaheda juuni tõttu jäi varane saak 
väiksemaks kui 2002. aastal. Parima va-
rase saagi andsid jälle madalakasvuli-
sed kodumaised sordid ‘Koit’, ‘Mato’ ja 
‘Maike’ (tabel 1). 

2004. aasta suvi oli sajune. Suve esi-
mene pool jahedam, august ja septem-
ber tavalisest soojemad. Katses oli 23 
sorti. Osa sorte oli varasemate aastate 
valikust ja lisaks Hollandist ‘Alambra’ 
F1, Lätist ‘Tiraines’ ja Leedust ‘Viltis 2’. 
Suve esimese poole jahedus jättis vara-
se saagi väga väikeseks: viljad hakkasid 
küpsema alles juuli teises pooles (tabel 
1). Ka kogusaagid jäid väiksemaks, sest 
sadudest põhjustatud kõrge õhuniisku-
sega pikad perioodid soodustasid mit-
mete saaki vähendavate seenhaiguste 
levikut kasvuhoones.

Foto: I. Bender

Sort ‘Garten Freude’.

Käesolevas kirjutises vaadeldakse tomatisaake ja saagi kujunemist mõjutanud peamisi ilmategureid 
seitsme katseaasata jooksul (2001-2007) tomati mahekatses kütteta kilekasvuhoones Jõgeval.
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2005. aasta suvi oli jahedapoolne ja 
sajune. Ilmastik soosis taimehaiguste 
levikut. Mahekatses oli 15 tomatisorti: 
‘Bologna’ F1, ‘Cronos’ F1, ‘Erk’, ‘Gar-
ten Freude’, ‘Idol’, ‘Maike’, ‘Malle’ F1, 
‘Mato’, ‘Marglobe’, ‘Sun Baby’, ‘Tirai-
nes’, ‘Valve’, ‘Vilja’, ‘Viltis 2’ ja ‘Visa 
F1. Varased saagid olid väga väikesed 
ja paremat kaubanduslikku kogusaaki 
andsid väikeste viljadega viinamarjato-
matisordid ‘Sun Baby’ ja ‘Garten Freu-
de’ ning ‘Malle’ F1 (tabel 1).

2006. aasta suvel jätkus tomati kasvuks 
piisavalt sooja. Oli keskmisest soojem ja 
sademetevaesem suvi. Et õhuniiskust oli 
vähe, siis esines viljadel ka taimehaigu-
si väga vähe, lehed püsisid terved. Ma-
hekatses olid samad 15 sorti, mis eelmi-
selgi aastal. Paremat varast saaki andsid 
Jõgeval aretatud sordid (tabel 1).

2007. aasta suvi kujunes tomatile sood-
saks. Soojust oli küllaldaselt. Sademeid 
tuli mõnel suvekuul küll sageli, aga lü-
hiajaliselt, mis oli ebasoodne taime-
haiguste levikuks. Katses olid samad 
15 sorti, mis kahel eelmisel aastal. Pa-
rimaid kogusaake andsid samad sor-
did nagu 2005. aastal: ‘Garten Freude’, 
‘Sun Baby’ ja ‘Malle’ F1 (tabel 1). 

Kokkuvõte

Mahekatses oli seitsme katseaasta jook-
sul kokku 37 tomatisorti. Paremat varast 
saaki saadi peamiselt kodumaistelt sor-
tidelt nagu ‘Maike’, ‘Mato’, ‘Malle’ F1, 
‘Koit’, ‘Vilja’ ja ‘Visa’ F1. Siin ilmneb Jõ-
geval aretatud tomatisortide üks suure-
maid eeliseid – nende varasus võrreldes 
lõunapoolsetest piirkondadest pärine-

vate sortidega. Suurema kaubandusliku 
kogusaagiga sortide valik oli katseaas-
tatel mitmekesisem. Nii varase saagi kui 
ka kaubandusliku kogusaagi kujunemi-
ses etendas tähtsat osa kasvuaegne il-
mastik. Jahedapoolsetel ja vihmastel 
suvedel andsid paremaid saake kohali-
kud sordid ja kuivadel ning kuumadel 
suvedel osutusid suuresaagilisteks lõu-
napoolsed sordid, millel esimesed vil-
jad valmisid üldiselt kuni kaks nädalat 
hiljem kui kohalikel sortidel. 
Mahekatsesse sobisid hästi oma suu-
re kogusaagi tõttu ka viinamarja tüü-
pi tomatisordid ‘Garten Freude’ ja ‘Sun 
Baby’.

Kodumaine tomati 
maheseeme 
Jõgeva Sordiaretuse Instituut müüb 
tomatisortide ‘Erk’, ‘Maike’, ‘Mato’, 
Terma’, ‘Valve’ ja ‘Vilja’ mahesee-
met.
Jaanuaris on müüki tulemas sordi 
‘Malle’ F1 seeme. 
Tellimusi saab esitada 
tel: 776 6909 või 
e-mail: Ingrid.Bender@jpbi.ee   

Täpsem info ja sordikirjeldused:

www.sordiaretus.ee

Köögivilja maheseeme
AS Schetelig pakub köögivilja ma-
heseemet koostöös firmadega Beja 
ja Enza-Vitalis.

Pakume: avamaa kurk, valgepea 
kapsas, lillkapsas, hiinakapsas, si-
bulaseeme, punane peakapsas, pe-
tersell, zuccini, till, redis, kasvu-
hoone kurk, tomat (kasvuhoonesse 
ja avamaale), porgand, söögipeet, 
kaalikas, spargelkapsas, lehtsalat. 

Täpsem sortiment Beja ja Enza-Vi-
talis kodulehtedel:

http://www.bejo.com/web/pages/
bejo_com/content.aspx?id=1586

http://www.biovitalis.eu/uk/de-
fault1.asp

 
Kontakt: Marge Olo 651 2956

Foto: I. Bender

Sort ‘Maike’.

Sort Varane 
saak 

kg/m2

Kaubandus-
lik kogusaak 

kg/m2

2001

Valve 1,88

Maike 1,68

Mato 1,39

Valve 9,31

Monika F1 7,76

Garten Freude 7,59

2002

Mato 3,83

Garten Freude 3,78

Maike 3,10

Suso F1 10,52

Ildiko F1 9,39

Monika F1 8,72

2003

Koit 2,31

Mato 1,88

Maike 1,82

Ildiko F1 7,65

Brooklyn F1 7,61

Cronos F1 7,08

2004

Koit 0,5

Maike 0,4

Malle F1 0,3

Erk 6,4

Ildiko F1 6,4

Malle F1 5,3

2005

Maike 0,5

Malle F1 0,3

Garten Freude 0,3

Sun Baby 7,45

Garten Freude 6,86

Malle F1 6,82

2006

Maike 2,67

Visa F1 1,92

Vilja 1,52

Garten Freude 6,88

Malle F1 6,39

Cronos f1 6,09

2007

Maike 1,3

Vilja 1,2

Idol 1,1

Garten Freude 8,26

Sun Baby 7,54

Malle F1 6,81

Tabel 1. Parimad varased ja kaubandus-
likud kogusaagid 2002.-2007. aastal.

INGrId BENdEr
Köögiviljade osakond

Jõgeva Sordiaretuse Instituut
Tel: 776 6909

e-mail: Ingrid.Bender@jpbi.ee
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teadusuuringud

Mahepõllumajandus on kogu 
maailma puuviljakasvatajate 
hulgas järjepidevalt populaar-

sust kogumas. Euroopas keskmisena 
moodustab mahepuuvilja- ja -marja-
kasvatus kogupinnast 4-6 %, eesrindli-
kumates riikides (nt Itaalia, Hispaania) 
ulatub see 10-15%-ni. Maheviljeluse 
esmane ülesanne on toota keskkonna-
säästlikumalt ning anda tervislikku too-
dangut. 

2008. aastal oli Eestis mahe puuvilja- ja 
marjaaedu kokku 1919 ha, millest suu-
remad pinnad on astelpaju 1221 ha, 
õuna (253 ha) ja musta sõstra (123 ha) 
all. Eesti mahepõllumajandusliku toot-
mise puuviljanduse osa suureneb iga 
aastaga. 
Mahetootmine vajab kohalikke teadus- 
ja rakendusuuringuid, mille tulemus-
te alusel saab anda tootjatele praktilisi 
soovitusi. 
Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringu-
te Keskuses on maheviljelusega tegel-
dud alates 1998. aastast, mil rajati esi-
mene ploomipuude mahekatse. 

2002. aastal rajati mahekatsed õuna-
puu, musta ja punase sõstra ning maa-
sikaga. Uuriti sortide saagikust, viljade 
kvaliteeti ja sortide vastuvõtlikkust tai-
mehaigustele ning -kahjuritele. Proovi-
ti uute, looduslike biotõrjepreparaatide 
mõju puuviljadele ja marjadele. Selgus, 
et maheviljelusse sobivad eelkõige õu-
napuu-kärntõvele (Venturia inaequa-
lis) vähem vastuvõtlikud sordid. Kõige 
vastupidavamaks kärntõve suhtes osu-
tusid sordid ’Krista’ ja ‘Liivika’. Maasi-
kakatses uuriti maasika-õielõikaja (Ant-
honomus rubi) kahjustust. Tulemustest 
järeldus, et mida vanemad on taimed, 
seda ulatuslikum on neil maasika-õie-
lõikaja kahjustus. Leiti ka, et kahjustuse 
ulatus oleneb sordist, mis näitab mahe-
tootmiseks sobivate sortide valiku olu-
lisust. Kõige vastupidavamaks maasika-
õielõikaja kahjustuse suhtes osutus sort 
‘Polka’.
Katsest musta sõstraga selgus, et sort 
‘Pamjat Vavilova’ andis kolme aasta 
keskmisena võrdselt hea saagi nii tava- 
kui ka mahekatses.
Polli keskuses on edasisteks eesmärki-

deks seatud välja töötada maheviljelu-
seks parim puuviljade ja marjade sor-
timent, mida saaksid Eesti mahetootjad 
edaspidi kasvatada, samuti täiustada 
kasvatustehnoloogiat, arvestades seal-
juures ka mulla toitainete ringlust.
Neil eesmärkidel on Polli keskuses raja-
tud mitu uut maheviljeluskatset. 

2006. aasta sügisel rajati kolmes kor-
duses 5 musta sõstra sordiga mahe- ja 
tavaviljeluse masinkorjekatse. Katses 
püütakse selgitada sortide ‘Pamjati Va-
vilova’, ‘Intercontinental’, ‘Titania’, ‘Ben 
Lomond’ ja ‘Ben Alder’ sobivust masin-
korjeks. Tavaviljeluse katsetest on tea-
da, et kõik musta sõstra sordid masin-
koristuseks ei sobi ning samuti levib 
mehhaniseeritult koristatud istanduses 
rohkem haigusi ja kahjureid. Hoolima-
ta 2008. aasta kevadistest öökülmadest 
(12. ja 13. mai) saadi musta sõstra kat-
sest esimesed tulemused. Et katseistan-
dus oli masinkoristuseks veel liiga noor 
(rajatud ju alles 2006. aasta sügisel), 
siis koristati saak käsitsi. Põõsa kesk-
mine saak jäi vahemikku 0,6 kg (‘Ben 
Alder’ tavavariandis) kuni 1,3 kg (‘Ben 
Lomond’ mahevariandis). Andmete 
töötlemisel selgus, et põõsa saak sõltus 
usutavalt sordist, kasvatustehnoloogia 
mõju esimesel saagiaastal usutav ei ol-
nud. Sordi ‘Ben Alder’ madalamat saa-
gikust võib seostada kevadise öökülma 
kahjustusega. Kui õie- ja marjaalgmete 
varisemise protsent katseistanduses oli 
keskmiselt 27%, siis sordil ‘Ben Alder’ 
varises õie- ja marjaalgmetest keskmi-
selt 41% . 

Teatavasti sisaldavad marjad ja puuvil-
jad rikkalikult inimorganismile vajalikke 
toitaineid. Viimastel aastatel pööratak-
se järjest enam tähelepanu viljade kva-
litatiivsetele omadustele, antioksüdanti-
de, eeskätt C-vitamiini ja antotsüaanide 
sisaldusele. Ka meie analüüsisime vil-
jade keemilist koostist. Selgus, et kõi-
ge kuivainerikkamad on sordid ’Ben 
Alder’ ja ‘Ben Lomond’ (vastavalt 17,3 
ja 16,4), tiitritavaid happeid oli 2,5-3,0 
%. Kõige hapumad olid ‘Ben Lomondi’ 
marjad. C-vitamiini hulga poolest paist-
sid silma ‘Ben Alderi’ marjad. Keskmine 
marjade C-vitamiini sisaldus oli 207 mg 
100 g kohta. Kõige vähem sisaldasid C-
vitamiini sordi ’Intercontinental’ mar-
jad, vaid 114 mg 100 g kohta.

2007. aasta kevadel rajati ploomi- ja 
maguskirsipuudega maheviljeluse sor-
divõrdluskatse, kus uuritakse sorte nii 
seemikalusel kui ka nõrgemakasvulistel 
kloonalustel (kirsialus Gisela 5 ja ploo-
mialus St. Julien A), samuti uuritakse 
peenravaiba kasutamise võimalusi ma-
heviljeluses. Luuviljaliste katses mõõde-
ti katsepuude tüvede läbimõõt. Magus-
kirsipuu katsest selgus, et tüve läbimõõt 
on usutavalt suurem peenravaiba va-
riandis, kus keskmine tüve läbimõõt oli 
4,5 cm, musta maa variandis oli see aga 
3,5 cm. Sortide lõikes oli suurim tüve 
läbimõõt sordi ‘Arthur’ puudel (keskmi-
selt 5,4 cm), väikseim aga ‘Tontu’ (3,3 
cm) puudel. Ploomipuude tüvede läbi-
mõõdu puhul usutavaid variantide ja 
sortide erinevusi ei ilmnenud. 

2008. aasta kevadel rajati õunapuude 
mahekatse. Katses on kolm vegetatii-
valust (MM106, B9 ja M26) ja 13 sorti. 
Püütakse selgitada, missugused tavavil-
jelusega tootmisaedades enam kasva-
tatavatest õunasortidest ja vegetatiiv-
alustest sobivad maheviljelusse. Samuti 
uuritakse erinevate agrotehniliste võtete 
koos kasutamist (võra lõikus, looduslik 
taimekaitse ja väetamine, vahekultuuri-
de kasvatamine) kvaliteetsema ja tervis-
likuma toodangu saamiseks.

KErSTI KaHu
Eesti Maaülikool

Polli aiandusuuringute Keskus
e-mail: kersti.kahu@emu.ee

Puuvilja- ja marjakultuuride uuringud Pollis

Foto: K. Kahu

Musta sõstra sort ‘Titania’ 2008. a 
mahekatses.
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Nõuetele vastavus (cross compliance)

Lühidalt öeldes on nõuetele vasta-
vuse süsteemi eesmärk ära hoida 
olukordi, kus põllumajandustoot-

ja, kes on rikkunud näiteks keskkonna- 
või loomade tervishoiu nõudeid, saab 
sellele vaatamata täies mahus põlluma-
janduse ja maaelu arengu toetusi. 
Nõuetele vastavus koosneb headest 
põllumajandus- ja keskkonnatingimus-
test (ingl. k good agricultural and envi-
ronmental requirements, GAEC ) ja ko-
hustuslikest majandamisnõuetest (ingl. 
k statutory management requirements, 
SMR). Lisaks peavad liikmesriigid hoolt 
kandma, et nende püsirohumaade ko-
gupindala ei väheneks. 

Kohustuslikud 
majandamisnõuded

Kohustuslikud majandamisnõuded põ-
hinevad ELi direktiividel ja määrustel 
(kokku 18, nt nitraadidirektiiv, loodus- 
ja linnudirektiiv jt) järgmistes valdkon-
dades: 

keskkond,

loomade identifitseerimine ja       
registreerimine,

inimeste ja loomade tervishoid ja 
taimetervis,

loomade heaolu.

Direktiivi nõudeid rakendab iga liik-
mesriik oma õigusaktidega. Eesti puhul 
on näiteks keskkonnanõuded sätesta-
tud looduskaitseseaduse ja veeseaduse 
ning nende alamaktidega. Seega on te-
gemist kohalikest õigusaktidest tulene-
vate nõuetega. Kui täidetakse kehtivaid 
seadusi, siis ei ole tegu lisakohustusga. 

2009. aastal hakatakse Eestis nõuete-
le vastavuse raames kontrollima kesk-
konna ning loomade identifitseerimise 
ja registreerimise nõudeid, alates 2011. 
aastast lisanduvad inimeste ja looma-
de tervishoiu ja taimetervise ning 2013. 
aastast loomade heaolu nõuded. 
Alates 2009. aastast kontrollitavate ko-
hustuslike majandamisnõuete loetelu 
on toodud Põllumajandusministeeriumi 

•

•

•

•

kodulehel http://www.agri.ee/public/
juurkataloog/MAAELU/MAK/
Kohustuslikud_majandamisnouded.pdf

Head põllumajandus- ja 
keskkonnatingimused

Heade põllumajandus- ja keskkonnatin-
gimuste puhul on ELi tasandil ette antud 
teemad: mulla erosioon, mulla orgaani-
line aine, mulla struktuur ja minimaalne 
hooldustööde tase. Iga liikmesriik keh-
testab nendega seonduvad konkreetsed 
kontrollitavad nõuded, lähtudes oma 
riigi eripäradest ja olukorrast ning vaja-
dustest neis valdkondades. 
Heade põllumajandus- ja keskkonna-
tingimuste nõuded ei tule kõik otseselt 
kehtivatest õigusaktidest (st need raken-
duvad vaid toetuste taotlejatele), kuid 
nende täitmine ei tohiks olla lisatege-
vus, kui järgitakse häid tavasid. 
Häid põllumajandus- ja keskkonnatingi-
muste nõudeid (praegu kaheksa nõuet) 
on Eestis kontrollitud juba alates 2004. 
aastast. Praegused nõuded on kehtes-
tatud põllumajandusministri määruse-
ga nr 30 (2008). Toetuste taotlejatele 
on need nõuded kindlasti tuttavad: kul-
tuuri külvamine 15. juuniks; rohumaa-
de niitmine või karjatamine 31. juuliks; 
ajutiselt kasutusest väljas oleva maa 
hooldamine 31. juuliks; kasutusest väl-
jas oleval maal agrotehniliste võtete ra-
kendamine umbrohtumuse vältimiseks; 
tuulekaera tõrjeabinõud; põlluraama-
tu pidamine; kulu, heina, põhu põleta-
mise keeld; põldudel tehtavatel töödel 
mulla harimiskindlusest lähtumine. 
2009. aastast on head põllumajandus- 
ja keskkonnatingimused nõuetele vas-
tavuse kontrolli osa, samuti on kavas 
mõned nõuded lisada. 

Kontroll

Nõuetele vastavuse süsteem hakkab 
olema seotud järgmiste toetustega: 

ühtne pindalatoetus, 
energiakultuuri toetus,
ebasoodsamate piirkondade toetus,
põllumajanduslik keskkonnatoetus,

•
•
•
•

Natura 2000 toetus põllumajan-
dusmaale (v.a rajamiskulude pu-
hul),
Natura 2000 toetus erametsamaale,
loomade heaolu (karjatamise) toe-
tus.

Alates 1. jaanuarist 2009 jätkub nõue-
tele vastavuse raames heade põlluma-
jandus- ja keskkonnatingimuste nõuete 
kontrollimine, nüüd juba nõuetele vas-
tavuse kontrolli raames. Lisaks hakatak-
se kontrollima kohustuslikest majanda-
misnõuetest keskkonna ning loomade 
identifitseerimise ja registreerimise nõu-
deid. 
Kohapeal kontrollitakse nõuetele vas-
tavuse süsteemi raames 1% toetus-
te taotlejatest ja kontrolle viivad läbi 
PRIA (head põllumajandus- ja kesk-
konnatingimused), Keskkonnainspekt-
sioon (kohustuslike majandamisnõuete 
keskkonnanõuded) ning Veterinaar- ja 
Toiduamet (loomade identifitseerimi-
ne ja registreerimine). 2011. aastal li-
sandub kontrollasutusena Taimetoodan-
gu Inspektsioon. Oluline on märkida, et 
vastavad järelevalveasutused jätkavad 
loomulikult oma tavapäraseid kontrolle 
ka nõuetele vastavuse süsteemist eraldi. 
Rikkumiste avastamisel toetusi vähen-
datakse, kusjuures vähendamise % sõl-
tub rikkumise raskusest, ulatusest ja 
püsivusest. Esmakordsel rikkumisel vä-
hendatakse toetusi kuni 5% ja korduval 
rikkumisel kuni 15%. 
Süsteemi eesmärk, nagu öeldud, pole 
uute nõuete kehtestamine toetuste taot-
lejatele. Kui seni on tegutsetud seadus-
te järgi ja vastavalt headele tavadele, 
siis pole põhjust muretseda. Küsimus-
te ja probleemide korral tasub kindlasti 
pöörduda konsulendi poole.
2009. aasta alguses on Põllumajan-
dusministeeriumi tellimusel kavas välja 
anda nõuetele vastavust tutvustav trükis 
(koostaja Ökoloogiliste Tehnoloogia-
te Keskus) ja avada veebileht (koostaja 
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda). 

arGO PEEPSON
Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

e-mail: argopeepson@gmail.com

•

•
•

õigusaktid

alates 1. jaanuarist 2009 rakendub Eestis nõuetele vastavuse (ingl. k cross compliance) süsteem, mis 
nn vanades ELi liikmesriikides on kehtinud 2005. aastast. 
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WWOOF

WWOOF-Eesti tegutseb 
teist aastat ja on toonud 
Eesti mahetaludesse paar-
kümmend vabatahtlikku 
teistest riikidest. Küsisime 
mõnelt neist muljeid meie 
mahetaludes töötamise 
kohta.

Prantslane Frederic Vigier viibis 2008. 
aasta suvel Liisi Kutkina Orapera ta-
lus Põlvamaal ja Kaire Vannase talus 
Hiiumaal.

Miks otsustasid WWOOFi kaudu Eestis-
se tulla?
Külastasin Eestit paar aastat tagasi ning 
siinne loodus ja rahulik elu hakkasid 
meeldima. Prantsusmaal kunstipoes 

töötades otsisin võimalust tulla Eestisse 
pikemaks ajaks. 2007. aastal õnnestus 
aasta jagu töötada vabatahtlikuna Rõu-
ge Noorteklubis. Tahtsin ka pärast seda 
Eestis edasi olla ja wwoof oli väga hea 
lahendus. Enne ma mahepõllumajan-
dusest eriti midagi ei teadnud. Olin al-
guses kaks kuud Kaire Vannase juures 
Hiiumaal ja siis ühe kuu Liisi Kutkina 
juures Orapera ökotalus Põlvamaal. 

Vabatahtlikele Eestis meeldib

Teist aastat järjest tutvustasid mes-
sil oma toodangut mahetoidu 
tootjad ja töötlejad. Sedapuhku 

oli mahetoidu väljapanek märksa suu-
rem. Kaheksas messiboksis pakkus ma-
hekaupa kuusteist ettevõtet. Esindatud 
olid Märjamaa Lihatööstus veise- ja tal-
lelihaga, Pajumäe talu kohupiimakree-
mide ja jogurtiga, AS Saidafarm natu-
raalse jogurti, kohupiima ja juustuga, 
Eesti Mahe teraviljasaadustega (jahu, 
helbed), OÜ Elujõud, Trummi talu, Sü-
vahavva Loodustalu, FIE Liisi Kutkina ja 
FIE Andrus Holts taimeteede ja maitse-
taimedega, OÜ Sfinx-E astelpajumoosi-
ga ja Taali Mesila meesaadustega, Kit-
sevälja talu munadega. Köögiviljaga 
kauplesid Tarvastu Saariku talu, Säga-
Aaviku talu, Läätsamäe talu ja FIE Kaja 
Kesküla Alt-Lauri talu. Müügiks pakuti 
ka mahetaludes tehtud käsitööd.
Mahetalunik Edgar Kolts pakkus sel aas-
tal veel mittemahetooteid (mahlu, moo-
se, püreesid ja kuivatatud marju). Tule-
val aastal, kui mahetunnustuse saavad 
Polli Aianduse Instituudi külmutushoo-
ned, saab tooraineks kasutatavad ma-
hemarjad ka mahedana külmutada. 
Mahetoodangu vastu oli suur huvi ja 
kõigil kauplejatel tuli päris palju selgi-
tada ja tooteid maitsmiseks pakkuda. 
Uued kontaktid annavad loodetavas-
ti võimaluse laiendada ka mahetoode-
te turgu.

Maheettevõtete esinemise messil korral-
das Tulundusühistu Eesti Mahe initsia-
tiivil ja Maaelu Edendamise Sihtasutu-
se toetusel Eesti Mahepõllumajanduse 
Sihtasutus.
Messil oli kohal mitu ökopoodi, kes 
pakkusid välismaist ökokaupa. Esinda-
tud olid ka sellised teemad, nagu taas-
tuvenergia ja looduskaitse, jäätmekäit-

lus, taas- ja korduvkasutamine, joogi- ja 
reoveekäitlus, puhas õhk. Eesti Maaüli-
kooli mahekeskuse spetsialistid andsid 
seminaril ülevaate tava- ja mahetoidu 
erinevustest. Erakond Eestimaa Rohe-
lised jagas samuti infot mahetoidu ja 
keskkonnasäästliku eluviisi kohta. 

TOIMETuS

28.-30. novembrini toimus Tartu Näituste messikeskuses ökomess „Elukvaliteet 2008“. Messi teema-
deks olid roheline majandus ja roheline elamine. Toodanguga oli väljas suurem osa meie mahetööt-
lejaid.

Elukvaliteet �008

Foto: A. Vetemaa

Olavi Liblik Märjamaa Lihatööstusest jagab messikülastajatele õpetust, kuidas väärt 
toorainest maitsvat toitu valmistada.

üritus
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Mis meeldib Eestis? 
Eelkõige ilus loodus: rabad, metsad, 
metsloomad. Mulle meeldib siin mat-
kata, varem olen matkanud Soomes.

Mis meeldib WWOOFis? 
Tihe side Eesti kogukonnaga ja võima-
lus eesti keelt õppida. Pärast veidi roh-
kem kui aastapikkust viibimist saan juba 
eestikeelse asjaajamisega hakkama.

Mida õppisid? 
Liisi käest õppisin ravim- ja maitsetai-
mede omadusi, nende korjamist ja ka-
sutamist, samuti seeni ja nende kasu-
tamist.

Mida teistele soovitad?
Wwoofimine on hea võimalus tundma 
õppida mingi maa kultuuri, loodust ja 
põllumajandust ning päevast päeva su-
helda kohalikega. Ja õppida töö tegemi-
se kaudu juurde midagi uut ja huvita-
vat.
Mida plaanid edasi teha? 
Otsin praegu püsivat töökohta Lõuna-
Eestis.

P.S. Lehe ilmumise ajal oli Frederic veel 
Eestis, ta töötab Räpinas mööblifirmas 
ja aitab nädalavahetuseti Liisit.

Kanadalane Isak andreller viibis 2008. 
aasta suvel Olev ja Marju Müüri juu-
res Müüri ökotalus Saaremaal.

Miks otsustasid WWOOFi kaudu Eestis-
se tulla?
Minu vanemad on Eesti juurtega, seega 
tulin Eestisse, et uurida oma pere aja-
lugu. Otsustasin WWOOFi kasuks, et 
tutvuda Eesti maaeluga. Muidu piirdu-
nuks suhtlemine omasuguste rändaja-
tega. Selle asemel, et lihtsalt läbi rän-
nata, saan nii ka sellele maale kasuks 
olla ja õppida, milline põllumajandus 
on põhjamaistes tingimustes võimalik. 
Olen varem wwoofinud Austraalias ja 
Kanadas. Annan endast parima, et ma-
hetootjatele abiks olla.

Mis meeldib Eestis? 
Mulle meeldib, et Eestis kasvatavad pal-
jud inimesed ikka veel oma toidu ise, et 
nii palju käiakse marjul ja seenel ning 
korjatakse ürte tee jaoks. Inimestel on 
säilinud side loodusega. 
Mulle meeldib, et siin on nii palju laul-
jaid, muusikuid ja tantsijaid ning muusi-
ka ja laulmine on osa kultuurist. Meel-
dib, et rahvajutte ja -laule teatakse ka 
tänapäeval.
Ei meeldi see, et Eestis, nagu paljudes 

maailma piirkondades, võetakse järjest 
rohkem omaks ja kopeeritakse ameeri-
kalikku kultuuri.

Mis meeldib WWOOFis? 
Mulle meeldis kohtuda väga sõbraliku 
perega. Hea tunne oli teha midagi ka-
sulikku ja õues toimetada. Mul oli vaba 
aega, et tutvuda ümbruskonnaga. Nau-
tisin suurepärast toitu ja vestlusi pere-
rahvaga.

Mida õppisid? 
Õppisin, kuidas kasvatada ja töödelda 
teravilja. Sain teada, et isegi Põhjamaal 
on edukas ja jätkusuutlik mahetalu või-
malik, ning et Eesti on suurepärane maa 
toredate inimestega. Panin üht-teist kõr-
va taha ka selle maa ajaloost ja muusi-
kast.

Mida teistele soovitad?
WWOOF on hea võimalus linnast pää-
seda, kohtuda põnevate inimestega ja 
külastada piirkondi, kuhu muidu ei sa-
tuks. Pealegi, mahepõllumajandusel 
edeneda aidates saab anda oma pa-
nuse, et külastatud maa muutuks pare-
maks kohaks.

TOIMETuS

üritused

Mahepõllumajanduse Koostöökogu tuli 17.-18. novemb-
ril kokku Otepääle, Pühajärve Puhkekodusse, et aru-
tada aktuaalsetel teemadel. Esindatud olid kõik 9 

liikmesorganisatsiooni. Kutsutud külalistena osalesid kokkusaa-
misel Põllumajandusministeeriumi mahebüroost Eve Ader ja TTI 
mahepõllumajanduse osakonnast Egon Palts. 
Kõige olulisem teema seondus MAK 2007-2013 raames järgmi-
sest aastast rakenduvate mahepõllumajandusliku tootmise (MT) 
ja keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetustega. Valmis-
tati ette ühispöördumine Põllumajandusministeeriumile, kus pa-
luti veelkord selgitusi toetusmäärade arvutamise kohta. Kuigi 
mahetootjate võimalus taotleda nii MT kui ka KSM toetust on 
igati asjakohane, ei olnud koostöökogu liikmed rahul mahetoot-
jatele KSM toetuse määra mitmekordse vähendamisega.* Tõde-
ti ka seda, et vaadates MT ja KSM toetuse määrasid ning nen-
de toetuste puhul tootjatele kaasnevaid kohustusi ja piiranguid, 
jääb mulje, et toetuste määrade arvutamise alused on erinevad. 
Kuigi mahetootmise puhul on piirangud palju rangemad, erineb 
tavatootjatele makstav KSM toetus mahetoetusest üsna vähe. 
Muudest teemadest oli olulisim mahepõllumajanduse maine-
kujundus. Koostöökogu kokkusaamist toetas Friedrich Eberti 
Fond.

TOIMETuS

Koostöökogu arutas toetusi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas 1. oktoob-
ril ettevõtetele suunatud klastriarenduse programmi. 
Klastriarenduse eeltaotluse vooru esitati ka Eesti ma-

heklastri loomise ettevalmistamise taotlus, mis sai rahasta-
misotsuse novembri lõpus. Klastri moodustavad ettevõtjad, 
haridus- ja teadusasutused ning teised partnerid, kes jaga-
des ühiseid majandushuve viivad ellu ühiseid tegevusi ja 
arendavad pikaajalist koostööd, mis on suunatud klastri et-
tevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks. 
Eesti maheklastri loomise eeltaotluse tegi SA Eesti Maa-
ülikooli Mahekeskus, partneriteks Maasikamäe Lihakari 
OÜ, TÜ Eesti Mahe, Kopra Karjamõis OÜ, Saare Ökokek-
sus OÜ, Süvahavva Loodustalu OÜ, lisaks ökoturismiga te-
gelev Karuskose OÜ. Teadusasutusena on partneriks Eesti 
Maaülikool, kaasatud on ka Eesti Mahepõllumajanduse Siht-
asutus.
Eesti maheklastri loomise ettevalmistamise käigus on plaa-
nis kaardistada ühishuvid ja viia läbi koostöövõimaluste 
teostatavuse uuring ning töötada välja arengustrateegia ja 
tegevuskava. Üks eesmärk on ka partnerite leidmine täis-
taotluse esitamiseks. 

ELEN PEETSMaNN
Sa Eesti Maaülikooli Mahekeskus

elen.peetsmann@emu.ee

Loomisel on Eesti maheklaster

* Lehe väljaandmise ajaks oli teada, et uus KSM-teemaline arutelu on 
Põllumajandusministeeriumis plaanitud detsembri alguses.



internet

üritused

postiaadress

18.-20. mai 2009
1st Nordic Organic Confe-
rence and                          
exhibition EkoNord

Göteborg, Sweden 

http://nordicorganic.org

Väljaandja:
Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Tuglase 1-6, 51014 Tartu 
Tel 742 2051, faks 742 2746
e-mail: mahepm@gmail.com
www.ceet.ee

Vastutav toimetaja: Merit Mikk
Toimetaja: airi Vetemaa

The Newsletter publishes overviews, 
research articles, news and practical 
advice on organic farming.
Trükk: Ecoprint AS

Väljaandmist toetab 
EV Põllumajandusministeerium

25.-26. mai 2009
The 4th Organic Marketing 
Forum 
International European Meeting 
on Processing and Trade of Orga-
nic Food, Non Food and Organic 
raw Materials in Warsaw deve-
lopments in Science and research 
on Organic agriculture

Warsaw, Poland 

http://www.organic-marketing-
forum.org

25.-27. august 2009
Fostering healthy food sys-
tems through organic ag-
riculture - Focus on Nordic-
Baltic region

International Scientific Confe-
rence 

Tartu, Estonia 

http://www.njf.nu

Mahepõllumajandus. Hea loodusele, hea sinule.

Sellise tunnuslause all käivitus Euroopa Liidu mahepõllumajan-
duskampaania, mille keskne lüli on mahepõllumajanduse vee-
bileht. See sisaldab palju infot mahepõllumajanduse kohta ja ta-
suta turundusmaterjale 22 keeles, ka eesti keeles.
Veebilehelt saab teada, mis on mahepõllumajandus ning seal 
lükatakse ümber levinumad mahepõllumajandusega seotud 
müüdid. 
Rubriikides „Keskkond“, „Loomade heaolu“, „Tarbija usaldus“, 
„Ühiskond ja majandus“, „Talu (lastenurk)“, „ELi poliitika“, käsit-
letakse mahepõllumajanduse seoseid nimetatud teemadega. Ei 
puudu ka uudised.
Veebilehel sisalduvad mahepõllumajandusega seotud asutus-
te ja organisatsioonide kontaktandmed üle Euroopa Liidu ning 
tööriistakast, kus leidub mitmesugust promomaterjali, nagu vi-
deoklipid, fotod, plakatid jm. Kogu materjal on tasuta allalae-
tav.

Eestikeelne veebileht asub aadressil
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_et


