
Eesti 
Mahepõllumajandus 30

• Minu isiklikud 29 aastat 
selles

• Margo Mansberg
• Erto talu



Minevik

 Sai alguse Ülo Mandri sahkerdustest  
Helga Fritzsche ja sakslastega

Oli aasta 1991 november ja mind pandi 
Tallinnast kaubalaevale, et sõita 
Saksamaale

 Taskus 30 päevane viisa, mida lubati 
pikendada kohapeal aastani



Minevik

Maabumine ja viisaprobleemid, mille 
lahendus nõudis sõrme andmist ja mille 
tulemusena andsin ka HINGE

Minu seiklus kestis seal 1994. aasta juulini

 Lõpetasin 2 kooli 



Minu oskused sealt

Oskasin leiba teha

 Sain juustu tegemisega hakkama

 Lehmade, sigade ja kanade söötmine oli 
käesees

 Köögivilja puhastamisega sain väga hästi 
hakkama

 Traktoriga põlluharimine tuli välja käsu 
peale



Buschberghof

 Üks esimene 3 talust maailmas, kus ei 
müüdud oma talu toodangut (teised 
asusid Ameerika Ühendriikides ja 
Jaapanis) 

 täna räägitakse sellest kui sotsiaalne 
põllumajandus

 sai aastal 2015 ülesaksamaalise preemia 
oma talu konseptsiooni eest – aasta talu 
2015



 Esimene loeng Hiiumaal Kassaris 1997. aasta 
suvel 

 Kõige rohkem esinemisi ühel aastal 100 –
peamiselt õppepäevad, põllupäevad ja muu 
sarnane põllumeestele

Mahekontroll aastatel 1999 ja 2000

Nõustaja mahepõllumajanduse valdkonnas

 pildil katse allakülvist kapsale 2017. aastal

Minevik



 2008.  aastal lõin oma firma - Erto talu OÜ

 alustasin lihaveistega

 lisandus põlluharimine

 lisandus köögiviljakasvatus

Minevik



 Erto talu OÜ

majandab ca 300 ha

 teraviljakasvatus ca 120 ha

 Lihaveised – ühe pulli kari (ca 30-45 
põhikarja looma)

Ülejäänu püsirohumaad
 pildil 2011. aasta õnnestunud oapõld

Tänapäev



• Köögiviljakasvatus

1. Roheline spargel

2. Kapsalised

3. Pastinaak

Kokku 2019. aastal 2,6 ha

Tänapäev



Tänapäev

 Turustamine 

 Lõuna – Eesti Toiduvõrgustik TÜ



 Tänavu sai täis SATURNI aasta minul 
mahepõllumajanduses ja algas uus suur 
ring (biodünaamikud saavad aru sellest)

Mis see toob?
 pildil 2019. aastal sündinud kaksikud vasikad

Tulevik



Tulevik

 Tänavu sai täis SATURNI aasta minul 
mahepõllumajanduses ja algas uus 
suur ring (biodünaamikud saavad aru 
sellest)

Mis see toob?
 pildil 2019. aasta mahekatses olev sojauba



Mina alustasin aastat õpingutega Saksamaal

 Sain uusi teadmisi ja inspiratsiooni 
tulevikuks, et mismoodi peaksime oma 
mahepõldusid majandama, et sealt ka head 
ja kvaliteetset toodangut saada

 pildil 2019. aasta mahekatses olev kollane lupiin

Tulevik



• Söödame oma põldusid nagu 
lehmi ja lambaid

• pildil 2019. aasta köögiviljapõld

Tulevik



Tulevik

• Söödame oma põldusid nagu lehmi 
ja lambaid

• Me saame aru, et põld on elav 
organism ja oskame temaga 
ümber käia



Tulevik

• Söödame oma põldusid nagu lehmi 
ja lambaid

• Me saame aru, et põld on elav 
organism ja oskame temaga 
ümber käia

• Talunikust, põllumehest ja 
ettevõtjast võiks kasvada MAA 
HARIJA



Täname kuulamast!


