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Mahepõllumajandus 2019

• Mahepõllumajandusega alustajaid 
187

• Lõpetajaid 72



Mahepõllumajandus 2019
Mahetootmisega tegelevaid 
põllumajandusettevõtteid oli 2058 (võrreldes eelmise 

aastaga suurenes mahetootjate koguarv 109 võrra), neist:

• taimekasvatusega tegeles 2029 ettevõtet, sh 43 ka 
seemne ja paljundusmaterjali ettevalmistamise ja 
turuleviimisega;

• loomakasvatusega tegeles 1169 ettevõtet, sh 52
mesindusega (neist 41 ainult mesindusega);

• korjega mitteharitavalt alalt tegeles 44 ettevõtet 
(104 305 ha) (neist 11 ainult korjega).



Mahepõllumajanduslik maa 2019 
(esialgsed andmed)

Mahepõllumajanduslikku maad kokku 224 126 ha 
(võrreldes eelmise aastaga suurenes pindala 6,7 %), sellest:

• mahe maad 196 057 ha;

• üleminekuajal 28 069 ha.



Mahepõllumajanduslik maa 
maakondade lõikes (esialgsed andmed)
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Ettevõtete arv maakondade lõikes
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Rikkumised taimekasvatuses

Seeme ja paljundusmaterjal (122):
• teise ettevõtte sertifitseerimata seemne 

kasutamine liikidel mis kuuluvad 
sertifitseeritavate taimeliikide loetellu,

• nõusolek küsimata, 
• keemiliselt töödeldud seemne 

kasutamine,
• seemnepakendid puudu



Rikkumised taimekasvatuses

Taimekasvatussaaduste märgistamine 
(10):
• puudub PMA kontrollkood EE-ÖKO-01,
• lubamatute vahenditega töödeldud 

seemnest kasvatatud toodangut müüdud 
mahedana,

• kokkuostetud toodangut müüdud
märgistusega EE-ÖKO-01.



Rikkumised taimekasvatuses

Toodetud ja turustatud saaduste ning
toodete kohta (7):

• müügidokumentidel esitatud andmed ei 
lähe kokku PMA-le esitatud andmetega



Rikkumised taimekasvatuses

• Sarnaselt eelmise aastaga on enim rikutud 
samu nõudepunkte - kõige rohkem rikkumisi 
seemne kasutusel, toodangu märgistamisel ja 
arvestuse pidamisel

• Võrreldes eelmise aastaga rikkumised seemne 
ja paljundusmaterjali osas oluliselt vähenenud

• Rikkumised taimekasvatussaaduste 
märgistamisel samuti võrreldes eelmise 
aastaga vähenenud

• Rikkumised toodetud ja turustatud saaduste 
kohta on jäänud samale tasemele. 



Rikkumised loomakasvatuses

Enim rikkumisi:

• loomade toomisega (13)

• loomakasvatussaaduste märgistamisega (7)

• loomade märgistamisega (5)

• Vormistatud 5 ettekirjutust – 4 ettekirjutust 
loomade märgistamise kohta, 1 ettekirjutus 
mahe ja mittemahe loomade üheaegse 
karjatamise kohta samal maal



Rikkumised loomakasvatuses

• Eelmisel aastal kõige rohkem rikkumisi 
loomakasvatussaaduste märgistamisel

• Loomakasvatussaaduste märgistamise 
rikkumisi võrreldes eelmise aastaga 
poole vähem 

• Üldjoontes rikkumised sarnased 
eelmisele aastale



Rikkumised mesinduses

Mesinduses kaks rikkumist:
• toodangu märgistamine
• mesilasvaha

• Eelmisel aastal mesinduses rikkumisi ei 
tuvastatud



Taimekaitsevahendite jääkide proovid

• PMA võetud proovidest jäägid

 õun (lehed)

Difenoconazole 0.013 mg/kg

Fludioxonil 0.01 mg/kg

 teravili (suvinisu) taimne materjal

Epoxiconazole 0.285 mg/kg

Fenpropimorph 0.108 mg/kg

Krezoxim-methyl 0.01 mg/kg

 mesilasvaha

Tau-Fluvalinate 0.053 mg/kg

Tebuconazole 0.014 mg/kg

Boscalid 0.05 mg/kg

Fluopyram 0.01 mg/kg

• Teiste asutuste tuvastatud jäägid

 mesi 

Thiaclobrid 0,013 mg/kg

Proovi võtja VTA

 teravili (nisu) tera

Glyphosate 0,09 
mg/kg

Proovi võtja Baltic Agro AS

 õlikultuur (talirüps) seeme

Chlormequat 0,028 mg/kg

Proovi võtja Scandgara Eesti AS



Toodangu andmed

• Nüüd saab klient ise lisada Kliendiportaalis 
juurde puuduolevaid andmeid läbi „Lisa“ 
nupu.

• nt kui kliendile on eeltäidetud tabelis "Üleminekuaja 
läbinud loomade arv 31. detsembri seisuga" 
loomagrupp "Vasikad 0-6 kuud", kuid aasta lõpuks 
on see loomagrupp liikunud edasi gruppi 
"Noorveised 6 kuud kuni 24 kuud" siis saab klient 
vasikate arvuks märkida 0 ja vastava arvu 
noorveistele. PMAISis saab enne teenuse 
kinnitamist andmed parandada, kustutada ja lisada.



Tänan!


