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Euroopa Liidu uues põllumajanduspoliitikas, mis pöörab roh-
kem tähelepanu bioloogilise mitmekesisuse kaitsele, jätkusuutli-
ku põllumajanduse edendamisele ja CO2 emissiooni vähendami-
sele, võib mahepõllumajandusel olla senisest suurem tähtsus.

Nii tõdesid Euroopa Liidu kõrged 
ametnikud kliimamuutustega 
võitlemise seminaril aprillis. 

Euroopa Komisjoni keskkonnadirekto-
raadi direktor Ladislav Miko toonitas: 
„Mahepõllumajanduse vastu tuntak-
se üha suuremat huvi, eriti kui arutelu 
all on nn ökosüsteemi teenused.“ Ko-
misjoni töödokumendis, mis kaasneb 
Euroopa Liidu mahepõllumajanduse 
arengukavaga aastast 2004, rõhutatak-
se, et mahepõllumajanduse peamised 
positiivsed mõjud on mulla, bioloogili-
se mitmekesisuse ja elupaikade kaitse. 
Väetiste ja pestitsiidide kasutamise pii-
rang parandab aga vee kvaliteeti.
Anna Burnett Euroopa Komisjoni kesk-
konnadirektoraadist nentis, et mahetoot-
mise all on vaid 4% ELi põllumajandus-
maast, mis sunnib tõsiselt vähendama 
saastust ülejäänud 96%-l. Ta märkis, et 
nt Prantsusmaal tuleb 50% joogiveest 
enne selle tarvitamist puhastada pestit-
siidijääkidest. Anna Burneti meelest tu-
leks rohkem toetusraha suunata maaelu 
arengusse, mahepõllumajandusse ning 
toetusi jagada õiglasemalt. FiBLi direk-
tor Urs Niggli kinnitas, et mahepõllu-
majandus soodustab mullaviljakuse ja 
selle huumusesisalduse suurenemist. 
Samuti pakub mahepõllumajandus pal-
ju keskkonnateenuseid: lisaks mullavil-

jakusele suureneb mahepõldudel mulla 
veesidumisvõime, liigiline mitmekesi-
sus, seal leidub 30% rohkem liike kui 
tavapõldudel, poole võrra rohkem on 
kasulikku elustikku.
Ladislav Miko rõhutas kokkuvõtteks, et 
Euroopa Liidus, kus põllumajandusmaa 
pind on väga suur, avaldab väikseimgi 
nihe säästlikuma põllumajanduse suu-
nas suurt mõju süsiniku sidumisele. Pa-
rem elupaikade majandamine, nagu 
see toimub mahepõllumajanduses, 
teeb aga põllumajandussüsteemid klii-
mamuutuse suhtes kohanemisvõimeli-
semateks.

Allikas: EurActive Network
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Mahetingimustes on eriti keeru-
line kasvatada suvirapsi, sest 
putukkahjurid võivad põhjus-

tada täieliku ikalduse. Näiteks kui on 
külvatud puhtimata suvirapsi, võivad 
maakirbud idandid juba enne nende 
mulla pinnale tõusmist täielikult hävita-
da, nii jäävad põllumehele ainult külva-
mise rõõm ja tehtud kulutused. 

Mahekasvatajale on õlikultuuridest 
kindlam kasvatada talirapsi ja -rüpsi. 
Talirapsi talvekindlus on aga talirüpsist 
väiksem, mis on tingitud tema bioloo-
gilisest iseärasusest. Rapsitaime peavars 
alustab kasvu juba sügisel ja kasvuku-
hik, mis asub varre tipus, on soodsate 
kasvutingimustega aastal külmade tul-
les maapinnast 10-15 cm kõrgusel. Tih-
ti jääb ta lumest välja ning metsloomad 
söövad teda väga hea isuga. Samuti 
hakkab taliraps õitsema talirüpsist hil-
jem, mai keskel. Täisõitsemise ajal on 
hiilamardikate (Meligethes sp.) liiku-
mine juba aktiivne ning esineb rüüs-
tet, mis omakorda põhjustab saagi vä-
henemise. 
Talirüps on ka madalatel väetusfooni-

del andnud head saaki ning seemne-
te toorõlisisaldus on olnud suur, seetõt-
tu julgen teda soovitada mahepõldudel 
kasvatamiseks. Et talirüpsi tuleb külvata 
varakult, siis on võimalike eelviljade va-
lik piiratud. Sobivad näiteks põldhein, 
varane oder, vili siloks ja haljasväetis. 
Häid tulemusi võib saada ka talirüpsi 
otsekülvil kõrde. Talvitumine on otse-
külvi puhul isegi parem olnud, sest kõr-
red aitavad lund taimede ümber kogu-
da ning seal kinni hoida. 
Külviks tuleks valida väikese kallakuga 
põld, millele ei tohiks tekkida loike, sest 
talirüps ei talu seisvat vett ega jääkoori-
kut. Enamasti ongi taimede hukkumise 
põhjuseks pigem liigvesi, mitte külma-
kahjustus. Mulla pH peaks olema neut-
raalne või kergelt aluseline, happelises 
mullas ei funktsioneeri juured normaal-
selt ning taime varustatus toitainete-
ga on häiritud, taimed jäävad kiduraks 
ega anna korralikku saaki. Turvasmul-
dadel võib talvekindlus olla ebapiisav. 
1000 seemne mass on talirüpsil 2,5-
3,0 g, seega peab külvisügavus olema 
2-3 cm. Mahetingimustes võiks kasuta-
da suuremat külvisenormi, 7-8 kg/ha, 

sest tihedam taimik surub umbrohtu-
sid paremini alla. Kergetel muldadel ja 
kuiva mulla puhul võib idanemise pa-
randamiseks põldu pärast külvi kergelt 
rullida. Rullimisega ei tohi hilineda, sest 
heades tingimustes toimub idanemine 
kiiresti, juba viie päevaga võivad idan-
did jõuda mullapinnani.  

Talirüpsi optimaalne külviaeg on 10.-
20. augustini. Septembrikuisel külvil ei 
ole mõtet, taimed võivad küll tärgata 
ja kasvada, aga pikaajalised katsed on 
näidanud, et talvekindlus on sel juhul 
tunduvalt väiksem, kevadel on taimiku 
kasv kidur, taimedel kasvab vähe külg-
harusid ja saak jääb väikseks. Sügisel ei 
kahjusta tõusmeid maakirbud (Phyllot-
reta sp.), sest nende aktiivse tegutse-
mise aeg on möödas. Talirüpsi eeliseks 
talirapsi ees on see, et tema kasvuku-
hik talvitub mullapinnast allpool, olles 
seega ebasoodsate ilmastikutingimuste 
eest kaitstud, peale selle on rüpsi sügi-
sene lehekodarik karekarvane, mistõttu 
ta ei ole suupärane metsloomadele.
Talirüpsi kevadine areng on väga kiire 
ning ta suudab edukalt võistelda ena-
miku umbrohtudega ja need alla suru-
da. Ainult kesalill (Tripleurospermum 
inodorum), mis samuti sügisel lehero-
seti moodustab, jõuab rüpsiga konku-
reerida. Kui külv on mingil põhjusel 
hõre ja tekivad tühikud, siis on tõsine 
oht, et kesalill risustab põllu. Umbroh-
tude tõrjeks saab talirüpsi põldu edu-
kalt äestada. Kevadel on rüpsi juurikas 
tugevalt mullas ning kannatab üpris tu-
gevat äestamist. Tuleb jälgida, et töö-
ga hiljaks ei jääda. Kui peavars on juba 
kasvu alustanud, siis äestada enam ei 
tohi, sest kasvu algul on vars habras ja 
murdub kergesti. Et põhisaak saadakse 
just peavarrelt, võib hilinenud äestami-
ne tekitada suurt kahju. 
Õitsema hakkab rüps mai algul, hiila-

Talirüps on perspektiivikas
teadusuuring

Ristõielised õlikultuurid, eriti suviraps, on Eesti tavatootmises laialt levinud. Suvirapsi külvipind on 
odra järel suuruselt teisel kohal. Ristõieline külvikorras on põllu üldist tervist silmas pidades kasulik, 
tema juureeritised katkestavad mullas elavate teraviljade haigustekitajate arengutsükli. Mahetootmi-
ses aga kasvatatakse rapsi ja rüpsi seni ikka veel väga vähe. 
Jõgeva SAI mahekatsesse on kaasatud ka talirüps, sordid Prisma ja Largo. Ülevaade katse tulemustest 
on Mahepõllumajanduse Lehe eelmises numbris (51).

Rüpsitaim roheliste kõtrade faasis
Fotod: L. Narits



mardikad ilmuvad õitsemise lõpus, kui 
nad enam märkimisväärset kahju ei te-
kita, viimastel õitel näha olevad mardi-
kad söövad sealt õietolmu. Et kahjur-
putukate, st talirüpsi puhul peamiselt 
kõdra ja varre peitkärsakatest (Ceuthor-
rhychus sp.) jagu saada, tuleb soodus-
tada röövtoiduliste putukate (ämblikud, 
jooksilased jne) ja parasitoidide suure-
mat arvukust põllul. Parim variant on, 
kui põllu ligidal on looduslik rohumaa. 
Oma varase õitsemisega ahvatleb tali-
rüps ka mesilasi, olles neile väga heaks 
korjemaaks ajal, kui looduses ei ole 
veel palju õisi.

Taimehaigustest on ristõielistel kõige le-
vinum kuivlaiksus (Alternaria sp.), selle 
tunneb ära lehtedel ja kõtradel kontsent-
riliste ringidega pruunide laikude järgi. 
Esineb veel ka vertitsilloosi (Verticillium 
dahliae) ja valgemädanikku (Sclerotinia 
sclerotiorum). Esimese kindel tunnus 
on lehelaba ühe poole kuivamine ja 
seeläbi lehe kõverdumine, teise puhul 
tekib taime varrel hallikas-pruunikas 
laik, mis tihti ümbritseb tervet vart mit-
me sentimeetri ulatuses, varre sees on 
aga mustad sklerootsiumid, mis meenu-
tavad hiirepabulaid. Muid taimehaigu-
si (ebajahukaste, tüfuloos, tsülindrospo-
roos, valgelaiksus) võib esineda vähesel 
määral ja sõltuvalt konkreetse aasta il-
mastikust on enamasti tegu kas keskmi-
ne nakkuse või üksikute leidudega. Et 
nakatumist vältida, tuleb kinni hoida 
külvikorrast. Ristõielisi ei tohiks samal 
põllul kasvatada sagedamini kui 5 aasta 
järel. Eelviljaks ei sobi liblikõielised, mis 
võivad levitada valgemädanikku. Tali-
rüpsile sobivad eelviljaks näiteks vara-
ne oder, talioder viliseks, kõrrelisteroh-
ke põldhein, haljasväetiskultuur (mitte 
liblikõieline), kaer siloks, mustkesa. Üks 
külvikorra variant võiks olla näiteks sel-

line: kaer – varane oder – rüps ristiku 
allakülviga (allakülv sügisel koos rüpsi 
külviga) – ristik haljasväetiseks (+sõnnik 
väikese normiga) –  talinisu.
Jõgeval on ühel aastal tavakatses teh-
tud talirüpsile kevadine allakülv puna-
se ristiku ja itaalia raiheinaga. Tulemu-
sed olid head, raihein talus varju väga 
hästi, ristikut oli pisut vähem, kuid tai-
med olid rüpsi koristuse ajal ilusti ole-
mas. Mahetingimustes Jõgeval allakülvi 
kogemus puudub. Allakülv on võimalik 
variant, kuid siiski tuleb arvestada tali-
rüpsi ja ristiku ühise taimehaiguse, val-
gemädaniku ohuga.
Kindlasti tuleb kasutada ainult kvali-
teetset külviseemet, kõlujad ja hallikad 
seemned on sageli kuivlaiksusega na-
katunud. Mitte mingil juhul ei tohi kül-
vata seemet, kus on sees valgemädani-
ku sklerootsiumid. 
Koristusküpseks saab talirüps juuli kes-
kel, ilmad on sel ajal ilusad ning koris-
tada saab kadudeta. Talirüpsi kõdrad ei 
avane väga kergelt, see annab võima-
luse oodata koristusega, kuni seemnete 
niiskusesisaldus on langenud allapoole 
kuivatamisvajadust, ka on täisküpsuse 
saavutanud seemnetes õlisisaldus suu-
rem. Ilusa ilmaga täisküpsuse faasis ko-
ristatud talirüps tuleks lasta kiiresti läbi 
sorteeri, et lisandid ei annaks oma niis-
kust seemnetele üle, ning saak on val-
mis kokkuostu või lattu viimiseks. Kui-
vatuskulusid on talirüpsi puhul võimalik 
täielikult kokku hoida. 
Koristuse järel tuleb põldu koorida, et 
pudenenud seeme läheks idanema ja 
saaks idandid hävitada. Vajadusel tu-
leb koorimist ja kultiveerimist või äes-
tamist korrata. Talirüpsist võib saada 
tülikas umbrohi, kui külvata tema jä-

rel kohe kas talinisu või rukist. Kui ta-
vaviljeluses on võimalik herbitsiididega 
rüpsi taimedest lahti saada, siis mahe-
tingimustes ei pruugi äestamine täit tu-
lemust anda. Talvitunud taimi on aga 
pea võimatu äestamisega hävitada, sest 
rüpsil on tugev ja sügavale tungiv pea-
juur. Kui peavars ka õnnestub hävita-
da, kasvavad juurest külgvarred. Rüpsi 
seeme saab valmis enne vilja koristust, 
pudeneb maha ja probleem suureneb 
veelgi. Samal põhjusel ei soovita mahe-
tingimustes viljade otsekülvi rüpsi var-
de. Küll aga võib külvata kiire algaren-
guga kõrrelisi heintaimi nagu raiheinad 
ja timut, sügisel saab teha esimese nii-
te, millega niidetakse maha ka rüpsi le-
hed, vähendades nii rüpsil talveks varu-
ainete kogumise võimalusi ja alandades 
sellega talvekindlust.  

2008. a augustis tegime Jõgeva SAI-s 
algust talirüpsi mahekatsega. Katses oli 
kaks sorti ja kaks perspektiivset aretist, 
uuriti nelja erineva külvisenormi sobi-
vust mahetingimustes. Katse tulemus-
test kirjutasime ka Mahepõllumajandu-
se Lehe eelmises numbris (nr 51).
Tavakatse taimik sai kasvuperioodil 
väetist toimeaines: N – 75; P – 13; K 
– 62; S – 21 kg/ha. Seemnesaagid olid 
2009. a tavakatses suured, keskmine 
saak ületas 4 t/ha, mahetingimustes oli 
saak poole väiksem. Toorõlisisalduselt 
aga ületasid maheseemned 7,5 prot-
sendipunkti võrra tavakatse omi. Mahe-
katse jätkub. 2010. a kevadel viidi läbi 
talvekindluse hindamine ja rüpsisordid 
said hindeks väga hea.

Tabel 1. Talirüpsisortide ’Prisma’ ja ’Largo’ seemnesaak ja toorõlisisaldus 2008. ja 
2009. a Jõgeva Sordiaretuse Instituudi mahe- ja tavakatses (arvutatud seemnete 
7,5% niiskusesisalduse juures)

LEA NARITS
Jõgeva Sordiaretuse Instituut

lea.narits@jpbi.ee

Rüpsisort Külvisenorm, 
kg/ha

Seemnesaak, 
kg/ha

Toorõlisisaldus, 
%

mahe tava mahe tava

Prisma 4 1321 4181 46,8 39,2

6 1138 4244 45,9 38,9

7 2183 x 47,2 x

8 2519 4376 44,7 38,9

Largo 4 2342 4915 45,0 37,4

6 1910 4517 45,7 37,3

7 2058 x 45,9 x

8 2657 4617 44,4 37,5

Keskmine 2016 4475 45,7 38,2

Vasakul kõrgem on õitsemist lõpetav 
talirüps, madalam on õitsemist alustav 
taliraps
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Muudatused mahetootmise toetuse nõuetes 

Põllumajandusminister allkirjas-
tas 8. aprillil mahepõllumajan-
dusliku tootmise toetuse määru-

se, mille tekst on suures osas sama, mis 
seni kehtinud põllumajandusministri 2. 
aprilli 2009 määrusel nr 44. Uus tervik-
tekst kehtestati seoses sellega, et 1. jaa-
nuaril 2010 jõustus Euroopa Liidu ühi-
se põllumajanduspoliitika rakendamise 
seadus. Lisaks on määruses tehtud si-
sulisi muudatusi seoses seni kehtinud 
määruse rakendamise käigus ilmnenud 
vajadustega ning muudatustega teis-
tes MAK 2007-2013 alusel kehtestatud 
määrustes ja ELi õigusaktides. 

Täpsustatud on isik, kes võib toetust 
taotleda. Toetust saab taotleda põllu-
majandusega tegelev füüsilisest isikust 
ettevõtja või juriidiline isik, kes taotleb 
toetust mahepõllumajandusliku taime-
kasvatusega tegelemiseks kasutatava 
vähemalt 1,00 hektari suuruse toetusõi-
gusliku põllumajandusmaa kohta. 
Võetakse 5-aastane kohustus tegele-
da põllumajandusmaal mahepõlluma-
jandusliku taime- ja loomakasvatusega. 
Mahepõllumajanduslikke sigu, kodu-
linde, küülikuid ning mesilasi ei pea 5 
aastat pidama, kuid nõutav on kohus-
tusaluse maa olemasolu. Juhul, kui taot-
letakse toetust rohumaale, siis peab sel-
lel pidama ka vähemalt 0,2 ühikule 
vastaval hulgal mahepõllumajandus-
likke karjatatavaid loomi hektari koh-
ta. Mesinikud võivad erandina taotleda 
toetust ühe mesilaspere kohta kuni 0,1 
hektarile rohumaale, millel ei pea karja-
tatavaid loomi pidama. 
Arvestada tuleb, et ka loomadele maks-
tav toetus peab mahtuma hektari koh-
ta sätestatud keskkonnatoetuste maksi-
mumsummasse, mis on näiteks rohumaa 
hektari kohta 7041 krooni. Selle sum-
ma ületamisel vähendab PRIA taotletud 
toetust seda ületava osa võrra.
2010. aastal saavad uut keskkonna-
sõbraliku majandamise kohustust võt-
ta ainult need taotlejad, kellel lõppes 
2005. a võetud keskkonnasõbraliku 
tootmise toetuse või mahepõlluma-
jandusliku tootmise toetuse 2004-
2006 perioodi kohustus. 
Keskkonnasõbraliku majandamise ko-

hustusega mahetootjad võivad taotle-
da mahepõllumajandusliku tootmise 
toetust ka sõidukite liiklemiseks avali-
kult kasutatava teega piirneva ettevõt-
te toetusõigusliku maa ääres oleva kuni 
5 meetri laiuse rohumaa riba kohta. 
Toetuse määr on sama, mis ribaga külg-
neva kultuuri kasvatamiseks kasutatava 
põllumajandusmaa hektari kohta.

Esimest korda on määruses sätestatud 
puuvilja- ja marjakultuuri minimaalne 
istikute arv hektari kohta. Tugeva kas-
vuga alusel õunapuid peab olema ühe 
hektari kohta vähemalt 100, keskmise 
ja nõrga kasvuga alusel õunapuid 500. 
Ploomi, kirsi ja pirni puhul on minimaa-
lne istikute arv hektari kohta 270, astel-
paju ja aroonia puhul 400 ning sõstra ja 
karusmarja puhul 800. Vaarikaistikuid 
peab olema vähemalt 3000 ja maasika-
taimi 20 000 ühe hektari kohta. Istikud 
peavad olema istutatud ühtlaste ridade-
na. Tegemist on minimaalse istikute ti-
hedusega, mille puhul kõnealune maa 
on veel toetusõiguslik. Istanduse raja-
misel tuleb sellega arvestada ja istutada 
tihedamalt, sest osa istikuid võib ühel 
või teisel põhjusel välja minna.

Baasnõuetes, mida peab täitma kogu 
ettevõtte põllumajandusmaal ja põl-
lumajanduslikus tegevuses, on tehtud 
muudatused seoses niitmise tähtajaga 
ja koolituskohustusega.
Rohumaa, mis on rajatud enne taotlu-
se esitamise aastat, tuleb enne 31. juu-
lit vähemalt üks kord niita või peab 
seal olema karjatatud loomi. 31. juuliks 
peab niide olema koristatud või heksel-
datud. Kuni 5 m laiuse rohumaa riba ja 
loodusliku rohumaa puhul on niitmis-
tähtaeg 20. august ja pool-loodusliku 
koosluse puhul 1. oktoober. Karjamaa-
na kasutatava rohumaa hooldamine ta-
gatakse asjakohase loomkoormusega 
karjatades, kuid ebapiisava tulemuse 
korral niidetakse rohumaa üle. Nime-
tatud toimingute tegemist peab kogu 
taotlusel märgitud maa-alal olema või-
malik visuaalselt tuvastada. Niitmise ja 
karjatamise nõudeid ei kohaldata hei-
naseemne ja heintaimede energiakul-
tuurina kasvatamise korral ning kuni 

kaheaastase haljasväetisena kasutatava 
rohumaa puhul sissekünni aastal. 
Taotleja või tema ettevõtte töötaja, kes 
tegeleb mahepõllumajandusliku toot-
misega, peab kohustuse võtmise aas-
ta 1. novembriks olema osalenud vähe-
malt 12 tundi mahepõllumajandusliku 
tootmise algkoolitusel ja 5. kohustu-
seaasta 1. juuniks 12 tundi täiendkoo-
litusel. Algõppekoolitusel ei pea osa-
lema, kui kohustuse võtmise aastale 
eelnenud 5 aasta jooksul on osaletud 
vähemalt 12 tundi mahepõllumajan-
dusliku tootmise alg- või täiendkoolitu-
sel. Uue kohustuse võtmise aastal tuleb 
selleks koos toetuse taotlusega esitada 
koolitusel osalemist tõendavate doku-
mentide (tunnistuste) koopiad. Info koo-
lituste toimumise kohta on leitav veebi-
lehtedelt www.pria.ee, www.pikk.ee ja 
www.maheklubi.ee.

Muudetud on tingimused, millisel ju-
hul saab loomade karjatamise toetuse 
saaja asendada oma kohustuse täieli-
kult mahepõllumajandusliku tootmise 
toetuse kohustusega. Asendada saab 
sel juhul, kui loomade karjatamise toe-
tuse saamise nõuete kohased loomad 
kantakse mahepõllumajanduse regist-
risse mahepõllumajanduslikult peeta-
vate loomadena ja vähemalt 2 ühikule 
vastaval hulgal mahepõllumajanduslik-
ke karjatatavaid loomi peetakse algse 
karjatamise kohustuse kohustusperioo-
di lõpuni. Selles sättes arvestatakse loo-
made ühikud karjatamise toetuse nõue-
te kohaselt.
Kui karjatamise toetuse kohustuse asen-
dab isik, kellel on kehtiv mahepõlluma-
jandusliku tootmise toetuse kohustus, 
loetakse kohustusperioodiks lühemat 
aega kestnud kohustuse kestus. Juhul 
kui kehtivat mahepõllumajandusliku 
tootmise toetuse kohustust ei olnud, siis 
algab uus 5-aastane mahepõllumajan-
dusliku tootmise kohustus.

Määrusele on lisatud rakendussäte, mil-
le kohaselt praegu ravim- ja maitse-
taimede loetelus olevaid köömnet ja 
valget sinepit käsitatakse alates 1. jaa-
nuarist 2011 õlikultuurina. Muudatus 
on põhjendatud sellega, et neid kultuu-
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Mahetootmise toetus kuulub 
maaelu arengukava (MAK) 
põllumajanduslike keskkon-

natoetuste hulka. Eesti põllumajandus-
tootjad on saanud seda taotleda 2000. 
aastast alates, algul riikliku toetusena 
ning edaspidi MAK 2004-2006 ja 2007-
2013 programmperioodide reeglite alu-
sel. 
Mahetootmist toetatakse eesmärgiga 
säilitada ja suurendada bioloogilist ja 
maastikulist mitmekesisust ning säilitada 
ja parandada mullaviljakust ja veekvali-
teeti. Samuti on eesmärk toetada mahe-
põllumajanduse arengut ja konkurentsi-
võimet. Toetusega hüvitatakse kulutusi, 
mis on tavatootmisega võrreldes suure-
mad, ning saamata jäävat tulu.
MAK 2007-2013 ja Eesti mahepõlluma-
janduse arengukava eesmärk aastaks 
2013 on 2000 mahetootjat ja 120 000 
ha mahepõllumajanduslikku maad, ko-
dumaiste mahetoodete osa Eesti toidu-
turul peaks kasvama 3%-le. Mahepõl-
lumajanduse registri andmeil oli Eestis 
möödunud aasta lõpuks 1278 mahe-
tootjat. Mahepõllumajanduslikku maad 
oli neil kokku ligi 103 000 hektarit, mit-
teharitavaid alasid taimesaaduste korja-
miseks oli 19 ettevõttel kokku 35 659 
hektarit. Maheloomakasvatusega tege-
les 800 ettevõtet, neist mahemesindu-
sega 20.  
MAK 2004–2006 raames maksti mahe-
põllumajandusliku tootmise toetust kol-
me kultuurigrupi kaupa: pikaajalised/
looduslikud rohumaad, põllukultuurid 
ja püsikultuurid ning köögiviljad, ravim- 
ja maitsetaimed. Alates 2009. aastast 
on mahetootjatel lisaks sellele võimalus 
taotleda toetust mahepõllumajandusli-
kult peetavate karjatatavate loomade, 
kodulindude, sigade, küülikute ja mesi-
lasperede kohta.
2009. aastal taotles PRIAst Maaelu 
Arengukava 2007-2013 raames mahe-
põllumajandusliku tootmise toetust 978 

klienti. Maaelu Arengukava 2004-2006 
raames jätkas kohustust 232 taotlejat. 
Kõige rohkem taotlusi laekus 2009. aas-
tal Võrumaalt (112), kõige vähem Ida-
Virumaalt (21). Pindade arvestuses taot-
leti enim toetust Tartumaal (8 944,0 ha) 
ja Võrumaal (8 525,3 ha). 
Mahedalt peetavate karjatatavate loo-
made toetuse taotlejaid oli kokku 577. 
Kõige rohkem oli neid Saaremaal (84 
taotlust) ja kõige vähem Lääne-Viru-
maal (12 taotlust). Mahepõllumajan-
duslikult peetavate kodulindude, siga-
de, küülikute ja mesilasperede toetuse 
taotlejaid oli kokku 44, kõige rohkem 
(8) Saaremaal; mitte ühtegi taotlust ei 
esitatud Hiiumaal ja Järvamaal. 

2009. aastal rakendus uus nõue

Uut mahepõllumajandusliku tootmise 
toetuse 5-aastast kohustust said 2009. 
aastal võtta ainult FIEd või juriidilised 
isikud. Kahjuks osa taotlejaid ei mõist-
nud, et peavad end ettevõtjana re-
gistreerima, või siis oli FIEdel 2009. a 
lõpuks tegemata vajalik muudatus mak-
su- ja tolliametis (nõue FIEd äriregistris-
se ümber registreerida). Et käesoleval 
aastal seda probleemi ei tekiks, siis pa-
lume taotlema tulles see asi kindlasti jä-
rele kontrollida ja veenduda, et ettevõt-
te andmed on kantud äriregistrisse.

Numbrid, mida taotlusele 
kirjutatakse, peavad olema 

kontrollitud

Probleeme on tekitanud see, et taotle-
ja, kelle põllud on kantud mahepõllu-
majanduse registrisse, kasutab Põllu-
majandusametile ja PRIAle dokumente 
esitades oma põldude kohta erinevaid 
andmeid. Erinevused seisnevad põllu-
numbrites või põllumassiivinumbrites. 
Tõenäoliselt on sellistel juhtudel taotle-
jad PRIAle taotlust esitades aluseks võt-

nud mitte põlluraamatu, vaid eelmisel 
aastal esitatud pindalatoetuste taotluse. 
Põllumassiivide korral on aga Põlluma-
jandusametisse esitatud vanad põllu-
massiivide kaardid. Juhime tähelepanu, 
et kõigi mahepõllumajandusliku toot-
mise toetuse taotlusele märgitud põldu-
de numbrid peavad olema samad, mis 
PMA dokumentides ja põlluraamatus! 
Vastasel juhul ei ole võimalik tuvastada 
põldude mahetunnustatust ning toetust 
nende põldude osas ei saa maksta. 

Kohustus läbida koolitus

Mahepõllumajandusliku tootmise toe-
tuse taotleja peab kohustuse võtmise 
aastal osalema vähemalt 12 tundi ma-
hepõllumajandusliku tootmise algkoo-
litusel. Taotleja, kes oli kohustuse võt-
mise aastale eelnenud kolme aasta 
jooksul osalenud mahepõllumajandus-
liku tootmise, töötlemise või turusta-
mise koolitusel, ei pidanud algkoolitust 
läbima. Enamik läbitud koolitustest tu-
vastati PRIAs, võttes aluseks Põlluma-
jandusministeeriumi saadetud kooli-
tuste registreerimislehed. Koolituste 
läbimine jäi tuvastamata juhul, kui re-
gistreerimislehel puudus ettevõtte nimi, 
kelle eest koolitus läbiti, või ei jõud-
nud registreerimislehed PRIAsse. Alates 
aastast 2010 peab taotleja uuele mahe-
põllumajandusliku tootmise kohustuse-
le üleminekul juba koos toetuse taotlu-
sega esitama PRIAle nende tunnistuste 
koopiad, mis tõendavad, et ta on eel-
mise 5 aasta jooksul läbinud koolituse 
vähemalt 12 tunni ulatuses. See peaks 
aitama vältida probleeme koolitusel 
osalemise tuvastamisega Vt ka M. Ru-
bergi artikkel lk 4. 

Erisus rohumaade puhul

Mahepõllumajandusliku tootmise toe-
tust on õigus taotleda mahepõlluma-

Millele peab PRIAst mahetoetuse taotleja 
tähelepanu pöörama

re kasvatatakse suurtel pindadel ja ko-
ristatakse kombainiga ning nende kas-
vatamiseks tehtavad kulutused ei ole 
võrreldavad väikestes ravim- ja maitse-
taimede istandustes tehtavate kulutus-
tega.
Kui nõuetele vastavate mahepõlluma-

jandusliku tootmise toetuse taotluste 
rahastamise summa ületab kohustu-
seaastaks määratud tegevuse rahasta-
mise eelarve, vähendab PRIA nii põl-
lumajandusmaa kui ka loomade kohta 
makstava toetuse määra võrdeliselt. 
Seega tuleb toetuse taotlemisel arvesta-

da, et sama määraga toetust ei pruugi 
kohustusperioodi lõpuni saada.

MARIKA RUbERg
Põllumajandusministeerium

marika.ruberg@agri.ee
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teadusuuringud

Tootmisviis mõjutab liha kvaliteeti

Viimaste aastatega on maheliha 
nõudlus suurenenud, sest ini-
mesed väärtustavad üha roh-

kem toidu kvaliteeti. Kvaliteetne liha 
ei ole ainult väljanägemiselt ilus, peh-
me, lõhnalt ja värvuselt meeldiv, vaid 
sisaldab ka kasulikke ühendeid ning 
on vaba põllumajanduslike kemikaali-
de ja loomade raviks kasutatavate an-
tibiootikumide jääkidest. See kõik aga 
sõltub paljudest asjaoludest – pidamis-
tingimustest, loomade geneetikast ja 
tervisest, sööda kvaliteedist, looma ta-
paeelsest seisundist, tapajärgsest liha 
käitlemisest jms. 

Mahe- ja tavaliha kvaliteeti võrdlevaid 
uuringuid on maailmas tehtud vähe, 
mistõttu ei saa kindlalt väita, et mahe- 
ja tavaliha kvaliteedierinevused oleksid 
täielikult tõestatud. 

Mitmes uuringus on siiski täheldatud, et 
mahedalt kasvatatud koduloomade ja -
lindude liha on polüküllastamata rasv-
hapete rikkam, sest maheloomad saa-
vad palju rohusööta, eriti liblikõielisi. 
On leitud, et mahe veise- ja vasikaliha 
sisaldab rohkem polüküllastamata rasv-
happeid kui tavaliha. Polüküllastama-
ta rasvhapped on inimese organismi-

le asendamatud. Nad mängivad olulist 
rolli aju talitluses, nt mälu arenemises 
ning organismi kasvus ja arengus. 

Ühed olulisemad küllastamata rasv-
happed on omega-3 ja omega-6 rasv-
happed. Omega-3 rasvhapetel on mit-
mes mõttes kasulik toime. Nad aitavad 
ennetada südame-veresoonkonnahai-
gusi, alandavad vererõhku ja vere ko-
lesteroolisisaldust. On täheldatud, et 
omega-3 rasvhapped vähendavad ka 
põletikulist reaktsiooni liigesevalude ja 
nahaprobleemide korral. Omega-6 osa-
leb kudede elutegevuses ja kasvamises, 
samuti immuunkaitseks vajalike valku-
de tootmises. Omega-6 üleannustami-
sega võib aga kaasneda ebameeldivaid 
kõrvalmõjusid: suureneb põletike oht ja 
organism muutub vastuvõtlikumaks va-
bade radikaalide rünnakule. Aja jooksul 
võib see põhjustada vähki. 

Tervislikkuse seisukohast on tähtis, et 
toidus oleks omega-6 ja omega-3 suhe 
optimaalses vahemikus 2:1-4:1. On lei-
tud, et maheveiselihas on see suhtarv 
väiksem kui tavaveiselihas ja enamasti 
jääb optimaalsesse vahemikku. Tavali-
has võib omega-6 rasvhappeid olla ise-
gi üle 9 korra rohkem kui maheveise-
lihas. 

Rootslaste ulatuslikus uuringus võrreldi 
tuhandeid tava- ja maheveiseid. Selgus, 
et maheveiseliha on rasvavaesem ning 
lihakeha sisaldab rohkem tailiha. Samu-

janduslikus kasutuses oleva rohumaa 
(v.a kuni kaheaastane külvikorras olev 
ja heinaseemnepõld) kohta, mille iga 
hektari kohta peetakse majandusüksu-
ses vähemalt 0,2 ühikule vastaval hul-
gal mahepõllumajanduslikke karjatata-
vaid loomi. 
Kuni 2-aastases külvikorras oleva rohu-
maa puhul loetakse heintaimede kül-
viaasta, sealhulgas allakülvina tehtava 
külvi aasta, rohumaade vanuse arves-
tamisel nullaastaks. Kui taotleja soo-
vib mahetoetust taotleda kuni 2-aas-
tase külvikorras oleva rohumaa kohta 
või haljasväetisena kasutatava rohumaa 
kohta, peab ta põldude loetelus vasta-

va põllu kohta märkima ’X’ veergu Hal-
jasväetisena kasutatav rohumaa. 2009. 
aastal jäi taotlejatele ebaselgeks, et põl-
dude loetelus tuleb vajalik märge teha 
haljasväetisena kasutatava rohumaa ja 
heinaseemepõldude kohta. 

Mahepõllumajandusliku taime- 
ja loomakasvatuse nõuete rik-

kuja toetust võidakse vähendada

MAK 2007-2013 mahepõllumajandus-
liku tootmise toetuse taotlemisel tuleb 
arvestada, et kui Põllumajandusamet 
on kontrolli käigus teinud kindlaks, et 
taotleja on kohustuseaastal rikkunud 

Mahepõllumajanduse seaduses sätesta-
tud nõudeid, vähendatakse PRIAs taot-
letud toetust iga rikutud nõude kohta 
kuni 25%. Toetust vähendades võetak-
se arvesse rikkumise tõsidust, ulatust ja 
püsivust. 

Tänavune taotlusperiood kestab 21. 
maini. Täpsemat informatsiooni ma-
hepõllumajandusliku tootmise toetuse 
kohta leiab PRIA kodulehelt aadressil 
www.pria.ee. 

JANA AdARI
PRIA

jana.adari@pria.ee

Praegu on Eestis mahelihana müügil ainult Märjamaa Lihatööstuse 
veise- ja tallelihast valmistatud tooted 

Foto: A. Vetemaa
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ti hinnati maheveise lihakeha EUROPi 
süsteemi järgi kõrgemate punktidega 
kui tavaveise lihakeha. 
Uurimisandmetel sisaldab maheka-
naliha vähem rasva ja rohkem ome-
ga-3 polüküllastamata rasvhappeid. 
Põhjus peitub vabalt peetavate kodu-
lindude rohusöödas, sest rohi sisaldab 
väga suurel määral küllastamata rasv-
happeid. Ka organoleptilisel hindamisel 
(liha välimus, maitse, lõhn) on maheka-
naliha saanud rohkem punkte kui  puu-
rikanade liha. Katsed on näidanud, et 
mahekanalihal on madalam pH. Selle 
arvatavad põhjused on lindude heaolu, 
paremad pidamistingimused ja vaba lii-

kumine, mis kõik vähendavad stressi. 
On teada, et liha pH mõjutab lihaskiu 
struktuuri ning vastavalt ka veepidamis-
võimet ja liha värvust. Itaallaste katsed 
on näidanud, et vabalt peetavate kana-
de liha sisaldab märksa rohkem rauda.

Mahelambalihas on leitud tavalambali-
hast rohkem lihasesisest rasva, mis teeb 
liha mahlakamaks. Võrreldes tavalam-
balihaga on maheliha hinnatud maits-
vamaks, põhjuseks suurem omega-3 
rasvhapete ja linoleenhapete sisaldus. 
Samasuguseid uurimistulemusi on saa-
nud mitmel pool maailmas.

Sealiha kvaliteet sõltub väga suurel 
määral söödast, eriti selle proteiinisi-
saldusest. On täheldatud, et mahedalt 
peetud sigade liha on vintskem, kuid 
väiksemate küpsetuskadudega kui ta-
vasealiha. Samas on leitud, et mahesin-
gi pH on üldjuhul madalam. Seda pee-
takse heaks näitajaks, sest liiga kõrge 
pH soodustab roiskumisbakterite are-
nemist. 

Taimekaitsevahend võivad looma orga-
nismi sattudes akumuleeruda liha rasv-
kudedesse. Taimekaitsevahendite jää-
ke on lihas siiski avastatud üsna harva. 
Mõnedes uuringutes on tavaveiseliha ja 
-sealiha rasvast leitud keskkonnale ja 
inimese tervisele väga kahjulikke orga-
nokloriidi ja organofosforit sisaldavaid 
pestitsiidijääke, samuti PCB-de jääke 
ja raskemetalle. Tavasealihas ja -kana-
lihas on leitud ka antibiootikumide jää-
ke. Eestis teeb Veterinaar- ja Toiduamet 
igal aastal loomse toidu saasteainete 
seiret. 2005. aastal avastati tavatoot-
misest pärit loomade puhul antibioo-
tikumide jääke noorlooma lihast ning 
järgnevatel aastatel ravimite jääke vei-
se neerudest. 

Analüüsitud uuringute põhjal võib öel-
da, et maheliha sisaldab võrreldes tavali-
haga rohkem organismile asendamatuid 
rasvhappeid. Seniste uurimistulemuste 
alusel on raske teha põhjapanevaid jä-
reldusi, sest asjaolusid, mis mõjutavad 
liha kvaliteeti, on palju, alustades loo-
ma pidamisest ja lõpetades liha küpse-
tamisega.

Ülevaate koostas: dARJA MATT
Eesti Maaülikool

e-mail: darja.matt@emu.ee

Paljudel loomakasvatajatel, eri-
ti väiketootjatel, ei ole võimalust 
töödelda oma toodangut sellise 

kvaliteedini, et saaks liha ja lihatooteid 
turustada kohalikul turul või eksporti-
da. Esimene takistus on tapavõimalus-
te vähesus. 
Maheloomi on praegu võimalik tappa 
kahes tunnustatud tapamajas – Märja-
maal ja Saaremaal. Eriti Lõuna-Eesti ta-
lunikele jäävad need aga liiga kaugele. 

Üks võimalus oleks kasutada liikuv-
tapamajasid, mis sobivad mahe-, väi-
ke- ja nišitootjale. Arvestades seda, et 
transport pika maa taha tekitab looma-
dele stressi, võiks liikuvtapamaja olla 
hea lahendus ka liha kvaliteedi seisu-
kohalt.
Eesti Maaülikool teeb Põllumajandus-
ministeeriumi tellimisel eeluuringu, mil-
le ülesanne on selgitada liikuvtapamaja 
majanduslik otstarbekus ja pakkuda la-

hendusi liikuvtapamaja kasutuselevõtu-
ga seotud tehnoloogilistele ja toiduohu-
tuse probleemidele.
Selle aasta augustis esitatakse ministee-
riumile põhjalik analüüs, majandusar-
vestused ja ettepanekud, missugused 
liikuvtapamajade variandid võiksid Ees-
tis kõne alla tulla. 

 Kontakt: Lembit Lepasalu
Eesti Maaülikool

e-mail: lembit.lepasalu@emu.ee
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ülevaade

Holland on oma 4,15 mln hek-
tarise pindala ja 16,5 mln rah-
vaarvuga Lääne-Euroopa üks 

väiksemaid ja kõige tihedamalt asus-
tatud riike. Põllumajanduslikku maad 
on siin 1,9 mln hektarit ja põllumajan-
dustootjaid kokku 75 000 (2008). Ma-
hepõllumajanduse osa on Hollandis 
suhteliselt väike. 2008. aastal oli ma-
hemaad vaid 2,6 % kogu põllumajan-
dusmaast. Viimastel aastatel on mahe-
majapidamiste arv jäänud enam-vähem 
samaks, kuid nende pind on suurene-
nud (tabel 1).

Tootmine ja turg

Suurema osa, pea kolmveerandi mahe-
põllumajandusmaast moodustavad ro-
humaad, rohumaadele järgnevad köö-
gi- ja puuviljakasvatus, teraviljakasvatus 
ning kartulikasvatus (joonis 1). 
Kõige suurem mahetootmisvaldkond 
on piimakarjakasvatus. 2009. a oli pii-
makarju 339. Lisaks neile peeti 68 et-
tevõttes piimakitsi ja 15 ettevõttes 
piimalambaid. 2008. a moodustas ma-
heettevõtete toodang kogu piimatoo-
dangust 4,3% (kasv võrreldes 2007. 
aastaga 16,9%). Pool mahepiimasaa-
dustest jõuab tarbesse supermarketi-
te, veerand eripoodide ja viiendik toit-
lustusettevõtete kaudu. Supermarketid 
soovivad müüa rohkem Hollandis too-
detud mahejuustu, kuid seda piirab ko-
haliku tooraine vähesus.
Kiirelt laienev  valdkond on linnukas-
vatus. 2009. a oli munatootjaid ligi 170 
ja linnulihatootjaid ligi 20. Mahemuna-
de müük kasvas 2008. a 28%, moodus-
tades kogu turust 6,6%, mahelinnuliha 

Mahepõllumajanduslik 
maa

50435 ha

Osa kogu põllumajandus-
maast

2,6%

Kasv 2007/2008 7,3%

Mahetootjate arv 1473

Osa kõigist tootjatest 1,9 %

Kasv 2007/2008 0,5%

Allikas: Bio Monitor Jaarrapport 2008

Tabel 1. Mahepõllumajandusmaa ja 
mahetootjad 2008. a
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Joonis 1. Mahepõllumajanduslik 
maakasutus 2008. a

vastavad protsendid olid 34 ja 0,9. Pea 
80% mahemunadest müüdi supermar-
ketites. 
Maheseakasvatajaid oli 2009. a ligi 100. 
Sealiha müük suurenes 2008. a võrrel-
des eelmise aastaga 15%.
Põllumaal kasvatatakse suhteliselt pal-
ju köögivilja ja kartulilt (kokku 5500 ha) 
ning teravilja loomasöödaks. 2008. aas-
ta müügiandmed näitavad, et võrreldes 
eelmise aastaga vähenes kartuli müük 
(-2,1 %, 27,2 mln eurot), kuid rohkem 
müüdi köögi- (+5 %, 87,9 mln eurot) ja 
puuvilju (+7,4 %, 25 mln eurot).
Hollandile omaselt on kasvuhoonetoo-
dang tähtsal kohal ka mahepõllumajan-
duses.  Kasvuhoonepinda oli 2009. a 
umbes 100 hektarit, sellest 72 hektaril 
kasvatati tomatit, paprikat, kurki ja su-
vikõrvitsaid. 70% kogu toodangust läks 
ekspordiks.

2007. aastal 518,9 mln euro väärtuse-
gaHollandi maheturg kasvas 2008. aas-
tal 12,4% (583,4 mln euroni, sh toitlus-
tamine). Maheturu osa kogu toiduturust 
oli 2,1% (2007. aastal 2%). 
Kõige suuremaks turustuskanaliks on 
tavalised supermarketid, kuid eripoodi-
de käes on pea sama suur osa mahetu-
rust ning nad etendavad märksa suure-
mat rolli kui enamikus Euroopa riikides 
(joonis 2). 
Kiirelt ja edukalt on maheturule tul-
nud toitlustus. Valitsuse seatud eesmärk 
lähtuda valitsusasutuste söögikohta-
de hangetes 2010. aastaks alati jätku-
suutliku toitlustuse kriteeriumidest (ko-

halikud omavalitsused 75% hangete 
puhul) on mahetoitlustuse arengut tõ-
husalt edendanud. Jätkusuutliku toitlus-
tuse kriteeriumid hõlmavad mitte ainult 
toidu toorainet, aga ka seadmeid, trans-
porti, pakendit jm. Toidu puhul peab 
40% toidu põhitoorainest moodusta-
ma kas mahetoit või mõnele muule jät-
kusuutlikkuse kriteeriumile (nt loomad 
peavad olema karjatatud, tootmine on 
keskkonnasõbralik, kasvuhoonemajan-
dus on energiasäästlik) vastavalt toode-
tud toit.  
Uuringud näitavad, et hollandlased os-
tavad mahetoitu eelkõige selle tervislik-
kuse ja hea maitse pärast. Keskmiselt 
kulutati 2008. a Hollandis mahetoidule 
inimese kohta 31,5 eurot aastas, mis oli 
vaid pisut rohkem kui Euroopas keskmi-
selt (29 eurot).
Ligi pool Hollandi mahetoodangust 
eksporditakse, peamised turud on Sak-
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uudised
samaa, Belgia, Suurbritannia ja Skandi-
naaviamaad.

Kontroll

Hollandis on ainult üks mahepõlluma-
janduse sertifitseerimis- ja inspektee-
rimisasutus – Skal. Sertifitseeritud et-
tevõtted saavad oma mahetoodangul 
kasutada Skali ökomärki ECO (vt lk 8). 
2009. aastal kontrollis Skal umbes 1500 
põllumajandustootjat ning 1250 töötle-
jat ja turustajat.
Hollandlased on üsna aktiivsed ka teis-
tes riikides, eelkõige arengumaades. 
Endine SKAL International on aga nüüd 
saanud osaks suurest rahvusvahelisest 
sertifitseerimisorganisatsioonist Cont-
rol Union. 

Mahepõllumajanduspoliitika 

2001. aastal sõnastas Põllumajandus-, 
Keskkonna- ja Toidukvaliteediministee-
rium LNV mahepõllumajanduspoliitika 
eesmärgid, seades selle keskmesse tu-
rule orienteeritud mahetoomise. Peami-
ne eesmärk oli suurendada mahepõllu-
majanduslikku maa osa 10%-ni aastaks 
2010. Selle saavutamise ühe vahendina 
nähti mahetootmise teadusuuringuid 
ning see suurendas ministeeriumi toe-
tust teadusuuringutele 3 mln eurolt aas-
tal 1999 rohkem kui 10 mln eurole aas-
tal 2003. 
2004. a tehti mahepõllumajanduspolii-
tika hindamine ning koostati uus aren-
gukava aastateks 2005-2007, mille kin-
nitas Parlament ja mille eesmärgid olid 
sõnastatud järgmiselt:
• 10 % kogu põllumajandusmaast 
aastaks 2010 majandatud mahepõllu-
majanduslikult,
• mahetoodete turuosa aastaks 2007 
5%, 
• rohkem innovaatilisi jätkusuutlikke 
lahendusi aastaks 2007. 
2007. a lõpuks oli selge, et neid plaane 
ei ole võimalik täita, ning aastate 2008-
2011 arengukava eesmärgid sõnastati 
hoopis tagasihoidlikumalt: 
• tarbijate kulutused mahetoodetele 
peaksid suurenema 10% aastas,
• mahemaa pind peaks suurenema 
5% aastas,
• rakenduslike teadusuuringute eelar-
vest tuleb eraldada 10% mahesektori-
le.

Allikad: www.organic-europe.net
www.organicholland.com

Euroopa Liidus on käivitunud 
ametlik avalik konsultatsioon, 
teemaks ühine põllumajandus-

poliitika pärast 2013. aastat. 
Ühine põllumajanduspoliitika ei ole 
ainult põllumajandusettevõtjatele suu-
natud poliitika, see puudutab kogu 
ühiskonda. Euroopa põllumajandu-
ses tähtsustatakse eelkõige toiduohu-
tust, kuid ka muid valdkondi: maastik, 
tööhõive, keskkond ja kliimamuutus. 
Põllumajanduse ja maaelu arengu vo-
linik Dacian Ciolos kutsub kõiki asjast 
huvitatud ELi kodanikke ja organisat-
sioone osalema ÜPP tulevikku, põhi-
mõtteid ja eesmärke käsitlevas arute-
lus.
Euroopa Liit on avanud veebilehe 
„Ühine põllumajanduspoliitika pärast 
2013“ http://ec.europa.eu/agricultu-
re/cap-post-2013/debate/, kus igaüks 
saab otse saata oma seisukoha mis ta-
hes ELi ametlikus keeles, eelistatud on 
siiski inglise või prantsuse keel. Arva-

musi oodatakse hiljemalt 3. juuniks 
2010. Need vaadatakse paari päe-
va jooksul läbi, et oleks tagatud nen-
de vastavus osalemistingimustele, ja 
avaldatakse samal veebilehel. 
Arvamused võetakse kokku aruandes, 
mida esitletakse Brüsselis 19.-20. juu-
lini toimuval konverentsil. Aruanne on 
konverentsi tarbeks inglise ja prantsu-
se keeles, kuid suve lõpuks avaldatak-
se see kõigis ELi ametlikes keeltes. 
Mahepõllumajanduse Koostöökogu 
peab mai lõpus töökoosoleku, kus 
võetakse kokku  Eesti mahesektori et-
tepanekud ja esitatakse need Põlluma-
jandusministeeriumile. Koostöökogu 
ootab samuti ettepanekuid maheette-
võtjatelt, selleks palume kontakteeru-
da kas oma organisatsiooni kaudu või 
Koostöökogu praeguse eesistuja Maa-
ülikooli Mahekeskusega, e-mail: 
elen.peetsmann@emu.ee.

TOIMETUS

Euroopa Liit ootab arvamusi pärast 2013. aastat 
rakenduva ühise põllumajanduspoliitika kohta 

Euroopa Komisjon avaldas 31. 
märtsil Euroopa Liidu Teata-
jas uue Euroopa mahelogo ka-

sutamise määruse (EÜ) nr 271/2010. 
Alates 1. juulist 2010 on uut ELi ma-
helogo kohustatud kandma kõik pa-
kendatud mahetooted, mis on too-
detud ELi liikmesriikides ja vastavad 
nõuetele. Vabatahtlikult võib logo ka-
sutada ka ELis toodetud mittekinnis-
pakis mahetoodetel või kolmandatest 
riikidest imporditud mahetoodetel. 
Logo jõuab turule kaheaastase üle-
minekuperioodiga. See tähendab, et 
kuni 1. juulini 2012 võib kasutada 
enne uue logo kehtima hakkamist ole-
mas olnud pakendeid ja silte, kus uut 
logo veel peal ei ole. Uut logo võib 
kasutada juba ka enne 1. juulit 2010.
Uuel logol on rohelisel taustal 12 le-
hekujuliselt paiknevat tähte. Logo 
muutmine või muude elementide-
ga ühendamine pole lubatud, kuid 
seda võib kasutada koos olemas-
olevate riigisiseste (nt Eestis öko-

märk) või eraorganisatsioonide mär-
gistega. Miinimumkõrgus on 9 mm, 
eriti väikestel pakenditel erandina 6 
mm. Logo võib kasutada ka mustval-
gena, kas valged tähed mustal taustal 
või vastupidi. Samuti on lubatud muu 
värv, kui sildil, millel logo kasutatak-
se, on vaid ühte värvi tekst ja graafi-
ka, nt sinine.
ELi mahepõllumajanduse veebilehelt 
http://ec.europa.eu/agriculture/orga-
nic/eu-policy/logo_et saab igakülgset 
teavet logo kasutamise kohta, samuti 
saab sealt logo alla laadida erinevates 
graafilistes formaatides. 

TOIMETUS

Uus logo tuleb juba sellel suvel

Euroopa Liidu uus mahelogo on 
kohustuslik ka Eesti mahetoodangul
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konverents

Konverentsil selgitasid maailma-
nimega teadlased taastumatu-
te energiaallikate ja sünteetiliste 

kemikaalide kasutamisega seotud prob-
leeme ning pakkusid neile lahendu-
si. Lähema 50 aasta jooksul kogeb ter-
ve maailm fossiilsete kütuste nappust, 
seetõttu tuleks põllumajanduses vähen-
dada sõltuvust välistest sisenditest ning 
kasutada eelkõige kohalikke ja taastu-
vaid ressursse ning majandada säästli-
kumalt. Väetiste tootmine on aga väga 
energiamahukas. Näiteks võtab mine-
raalse lämmastikväetiste tootmine 1% 
kogu fossiilsete kütustega saadud ener-
giast. Lisaks sellele kulub kütust ka põl-
lumajanduskemikaalide transpordiks ja 
nendega põldude töötlemiseks. 

Timothy LaSalle (Rodale Instituut, USA) 
rääkis põllumajanduse ja kliima seos-
test. 30% maailma inimtekkelistest kas-
vuhoonegaasidest tekib põllumajandu-
ses, kui võtta arvesse ka sisendite, sh 
väetiste, taimekaitsevahendite ja loo-
masööda tootmine. Mahetootmine on 
üks võimalik lahendus vähendamaks 
põllumajanduse osa kasvuhoonegaa-
side emissioonis. Mahepõllumajandu-
ses kasutatavad orgaanilised väetised, 
sobiv külvikord ja kattekultuurid või-
maldavad atmosfäärist mulda siduda 

märkimisväärse koguse süsinikku. Sõl-
tuvalt konkreetsest praktikast võib see 
olla 100-1000 kg/ha aastas. Rodale Ins-
tituudi arvutuste järgi on süsiniku sidu-
mise meetmeid rakendades võimalik 
vähendada globaalset CO2 emissioo-
ni kuni 40%. Et lämmastiku ja süsiniku 
tasakaal mullas on üks peamisi mulla 
kvaliteedi näitajaid, siis saadakse ta-
sakaalustatud viljelusega põldudelt ka 
suuremat saaki. Rohkem süsinikku mul-
las parandab otseselt selle veesidumis-
võimet, mistõttu on sellistel põldudel 
vähem põuakahjustusi ning vee kätte-
saadavuse kõikumistest tingitud stressi 
taimedele.
Et rohumaade muldasid parandada, 
soovitatakse loomi mitte liiga tihti ühel 
ja samal maal karjatada. Taimestikule 
tuleb anda aega taastumiseks, siis suu-
reneb ühtlasi tema juurte biomass. Kui 
loomad söövad taime pealsed ära, su-
reb osa juurtest, sest maapealne osa ei 
suuda enam juuri toitainetega varusta-
da. Juurte suremine ja kõdunemine li-
sab mulda orgaanilist ainet, parandab 
mulla struktuuri ja kvaliteeti.

Nüüd on poliitikud ja maaelu arenda-
jad algatanud arutelu, kas tuleks osa 
kliimamuutuste vastu võitlemise ra-
hast suunata põllumajandusse, teisisõ-

nu maksta talunikele otsetoetust süsini-
ku sidumise eest.
Claude Aubert (Prantsusmaa), üks IFO-
AMi asutajaid 1972. aastal, rääkis pike-
malt toidutootmise mõjudest globaalses 
kontekstis. Näiteks Lõuna-Ameerikas 
kasvatatakse soja, mis imporditakse 
söödana Euroopasse ning loomsed saa-
dused eksporditakse omakorda Aafri-
kasse ja Aasiasse. Selline ahel toimub 
peaaegu kõigi tootegruppide puhul.
Claude Aubert rõhutas ka üksikisiku 
võimalusi keskkonnahoidlikumalt toi-
tuda ning jagas konkreetseid soovitu-
si: tarbida tuleks võimalikult kohalikku 
päritolu hooajalist toitu, võimalusel ma-
hetoitu; taimse toidu osa menüüs tuleks 
mitmekesistada ja suurendada, nädalas 
tuleks süüa 20-30 liiki taimi; eelistada 
tuleks liha ja kala, mida on võimalikult 
vabalt ja looduslähedaselt kasvatatud, 
ja süüa seda mõistlikus koguses. 
Lisaks teaduslikele ettekannetele andis 
Küprose konverents positiivse sõnumi, 
et igaüks meist saab oma tegevuse ja 
valikutega ka globaalsete probeemide 
lahendamisele kaasa aidata.

Küprosel keskenduti võitlusele kliimamuutuste vastu 
Veebruari alguses oli Põhja-Küprosel Famagustas rahvusvaheline mahepõllumajanduse konverents, 
kus käsitleti mahepõllumajanduse tähtsust ja potentsiaali keskkonnaprobleemide leevendamisel. 
Osa võttis üle 200 inimese 24 riigist. Eestit esindasid Eesti Maaülikooli töötajad.

SIRLI PEHME, MERJE TOOME, 
EVE VEROMANN, ELEN PEETSMANN

Eesti Maaülikool
sirli.pehme@emu.ee

uudised

Tänavusel taotlusperioodil esita-
ti mahepõllumajanduse alustami-
seks Põllumajandusametile 177 

taotlust kokku umbes 17 000 ha maaga. 
Kuigi võrreldes eelmise aastaga on taot-
lejaid veidi vähem, võib siiski öelda, et 
huvi mahetootmise vastu pole vaibu-
nud. Samuti tundub, et maheettevõtted 
muutuvad järjest suuremaks: alustajate 
keskmine suurus on üle 95 ha, praegu 
registris olevatel aga 80 ha.

Tegelikke mahetootmisega alustajaid 
on lõpuks tõenäoliselt veidi vähem, sest 
leidub ka neid, kes taotluse tagasi võta-
vad või jäävad mingil põhjusel tunnus-
tamata. Samuti on taotlejate hulgas 5 
maheettevõtet, kes lisasid tootmisvald-
konnana seemnekasvatuse.
Kõige rohkem oli alustajate hulgas ai-
nult taimekasvatusega tegelevaid ette-
võtteid (85), taime- ja loomakasvatust 
soovis mahedana tunnustada 79 ette-

võtet. Vaid mõnel ettevõttel oli tege-
vusalana märgitud veel seemnekasva-
tus või mesindus. Kaugelt kõige rohkem  
tunnustamise taotlusi esitati Tartumaal 
(27), rohkem oli neid veel Pärnu- (19), 
Võru- (18) ja Viljandimaal (17). Kõige 
vähem, ainult neli mahetootjat, tuleb 
juurde Hiiumaal. Olgu aga öeldud, et 
suur osa sealsest põllumajandusmaast 
on juba praegu mahe.

TOIMETUS

Mahetootjaid tuleb juurde
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Mahepõllumajanduses tuleb 
kasutada maheseemet ja vaid 
erandina, kui maheseemet 

pole saada, võib maha külvata puhtima-
ta tavaseemne, sedagi Põllumajandus-
ameti nõusolekul. Et Eesti maheseemne 
registris on pakkuda vaid üksikute liiki-
de ja mõnede sortide seemet, siis väl-
jastas Põllumajandusamet ka tänavu 
tavaseemnete, -seemnekartuli ja -pal-
jundusmaterjali kasutamise üldloa, mis 
kehtib 1. märtsist kuni 1. juulini 2010. 
Üldluba ei antud suviodrale, suvinisu-
le, tomatile, aedoale ja itaalia raiheina-
le. Seni kui registris on nende kultuuri-
de maheseeme olemas, peavad tootjad 
ostma maheseemet või Põllumajandus-
ametile põhjendama, miks registris olev 
sort nende tootmisse ei sobi. 
Seemne ja paljundusmaterjali tootmi-
se, ettevalmistamise ja turuleviimisega 
tegelda soovivaid ettevõtteid oli april-

li seisuga maheregistris 12, selle vald-
konna tunnustamise taotlejaid on 10. 
Arvestades, et maheseemet saab kas-
vatada juba esimese üleminekuaas-
ta põllumaal, siis võiks kohalikku ma-
heseemet peagi turul tunduvalt rohkem 
loota.
Käesoleva aasta alguses korraldas Eesti 
Mahepõllumajanduse Sihtasutus mahe-
seemne kasvatamise koolitustsükli, kus 
tutvustati maheseemnekasvatuse üldi-
si nõudeid ja tehnoloogiaid ning täpse-
malt anti infot liblikõieliste heintaimede, 
teraviljade ning kartuli ja köögivilja-
de seemne kasvatamise kohta. Ilmnes 
tootjate huvi maheseemnekasvatuse 
vastu, tõsisemad huvilised saavad koo-
lituse raames tasuta abi ka nõustajalt. 
Koolitus toimus MAK meetme 1.1 raa-
mes, toetas Euroopa Liit. Seda tsüklit on 
kavas järgmisel kevadel korrata.

TOIMETUS

SSelle aasta alguse koolitustel pa-
luti tootjatel täita ankeete, milles 
uuriti, kust nad otsivad mahepõl-

lumajanduse informatsiooni, nende ra-
hulolu saadud infoga ning teadmiste va-
jadust ettevõtte paremaks toimimiseks.
Kokku analüüsiti 140 ankeeti. Üle poo-
le vastanud ettevõtetest olid segatüü-
pi,  21%-l oli suunitlus taimekasvatus 
ja 14%-l loomakasvatus. Nii köögivilja- 
kui ka marjakasvatajaid tuli ligi viien-
dik.  
Vastanutest 43% pöörduvad nõustaja 
poole vähem kui kord aastas või üld-
se mitte, 31% kasutab abi üks kord aas-
tas ning 26% isegi mitu korda aastas. 
Nõu saadakse eelkõige atesteeritud 
konsulentidelt (63%), kuid ka teistelt 

tootjatelt ning erialaorganisatsioonidelt. 
Kõige rohkem saavad tootjad mahepõl-
lumajandusinfot koolitustelt ja semi-
naridelt (94%), internetist (74%, enim 
PRIA ja PMA veebilehtedelt), Põllu-
majandusametist (66%) ja ajakirjandu-
sest (60%, Mahepõllumajanduse Leht, 
Maaleht, Maamajandus). Eelkõige soo-
vitaksegi infot internetist, aga ka ajakir-
jandusest ja koolitustelt. 
Mahetootjatel paluti hinnata infot pak-
kuvate teenuste kvaliteeti. Kõige kõrge-
ma hinde sai mahenõustajate töö. Häs-
ti hinnati koolitusi ning teiste tootjate ja 
erialaorganisatsioonide nõuannet. 
Üle poole vastanutest märkis, et ette-
võtte paremaks toimimiseks vajaksid 
nad rohkem teavet müügivõimaluste 

ning uue tehnika ja tehnoloogia koh-
ta. Probleemina toodi sageli esile umb-
rohu, eriti tuulekaera ja orasheina tõr-
je. Rohkem infot sooviti veel sobivate 
ning vastupidavamate sortide ja tõugu-
de kohta. Huvi tuntakse ka turunduse ja 
töötlemise info vastu, siin nimetati ras-
kuseks just väikesi koguseid ning keeru-
list ja kulukat logistikat.
Uuringu viis läbi Eesti Mahepõlluma-
janduse Sihtasutus ELi Leonardo da 
Vinci projekti “Creating a platform for 
communication between science and 
practice in organic food system” raa-
mes. Samasugune uuring tehti projekti 
ülejäänud 11 partnerriigis.

dARJA MATT

Parima lihaveise-
kasvataja tiitli pälvis 
mahetootja

Heal tasemel tõuaretus tõi OÜ 
Aberdeen Top Genetics juhi-
le Meelis Marmorile sel keva-

del parima lihaveisekasvataja tiitli. Vaid 
paari aastaga tipptõufarmiks tõusnud 
OÜ Aberdeen Top Genetics peab Jõ-
gevamaal mahedalt Eestimaa ühte suu-
rimat puhtatõuliste aberdiin-anguste 
karja. Lihaveistega, nagu ka mahetoot-
misega alustati alles 2007. aastal, loo-
mad toodi kohale Šotimaalt. Veised 
müüakse valdavalt tõuloomadeks. Li-
haks viiakse tapale vaid paar looma 
kuus. Ettevõtte puhtatõuliste lihalooma-
de liha on tarbijate poolt kõrgelt hinna-
tud.
Parima lihaveisekasvataja aunimetust 
annab välja Maaelu Edendamise Siht-
asutus, selle eesmärk on tunnustada in-
novaatilist ja efektiivset tootmist ning 
avaldada tunnustust inimestele, kelle 
panus lihaveisekarjade kasvatusse on 
olnud arvestatav kogu Eesti ulatuses.

TOIMETUS
Põllumajandusministeerium kor-

raldab 12. septembril Tallinnas 
Rocca al Mare vabaõhumuu-

seumis leivapäeva ja suure sügislaa-
da raames mahepõllumajandust ning 
mahetoitu tutvustava ürituse. Peetak-

se seminar, tehakse tootetutvustusi, 
müüakse mahetoitu ja valitakse parim 
mahetoode. Konkursile oodatakse Ees-
ti mahetoidu töötlejatelt innukat osa-
võttu.

TOIMETUS

Seemnekasvatus on vajalik ja võimalik

uudised

Septembris valitakse parimat mahetoodet

Tootjad vajavad rohkem infot
uuring
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trükised, internet

üritused

21.-22. juuni 2010
4rd European Organic      
Congress
The New Organic Regulation

Rome, Italy 

www.organic-congressifoameu.org

7. juuni 2010
3rd European Organic     
Congress
green New deal for Sustainable 
Food Chains

Madrid, Spain 

(kuupäev muudetud, varem 27. mai)

www.organic-congressifoameu.org

Nõuetele vastavus 2010
Koostanud Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
Toimetanud A. Peepson, M. Mikk, M. Karjatse
Kujundus ja trükk AS Ecoprint
Välja andnud Põllumajandusministeerium
ISSN 978-9949-462-01-8 (trükis), ISSN 978-9949-462-02-5 (võrguväljaanne)
Tallinn 2010, 24 lk

Trükis annab ülevaate nõuetele vastavuse nõuetest. Tutvustatakse häid põllumajandus- ja kesk-
konnatingimusi ning kohustuslikke majandsamisnõudeid. Esitatakse õigusaktidest tulenev info 
ning nõuete selgitused ja lisainfo. 

Internetis on trükis saadaval veebilehtedel www.pria.ee, www.pma.ee ja 
www.maheklubi.ee

postiaadress

6.-9. oktoober 2010
Food Quality & Food Safety
9th Congress of the Spanish 
Society of Organic Agriculture

Lleida, Spain 

seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Veebikeskkond www.maheklubi.ee ootab lugema mahepõllumajanduse infot ja 
uudiseid meilt ja mujalt. Siit leiab teavet teadusuuringute, projektide ning koolituste ja 
muude sündmuste kohta ning enamiku Eestis välja antud mahepõllumajanduse trükistest, 
sh Mahepõllumajanduse Lehe. 

Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: Euroopa 

investeeringud maapiirkondadesse

Organic Aquaculture 
EU Regulations (EC) 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 710/2009
bACKgROUNd, ASSESSMENT, INTERPRETATION
Toimetanud Andrzej Szeremeta, Louisa Winkler, Francis Blake, Pino Lembo 
Välja andnud IFOAMi ELi grupp koostöös IAMBga (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari)
Brüssel 2010,34 lk.
Väljaandes tutvustatakse Euroopa Liidu mahevesiviljeluse määrust ja selgitatakse selles kehtesta-
tud nõudeid. Samuti arutletakse mahevesiviljeluse tulevikuperspektiivide üle. 

Ingliskeelne trükis on internetis saadaval IFOAMi ELi grupi veebilehel 
www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/


