
Konkurss
Parim mahetootja 2020

Korraldaja Eesti Mahepõllumajanduse Sihtatutus 
koostöös Mahepõllumajanduse koostöökoguga 

Tellija Maaeluministeerium



Arnold Kivistiku Kiigi talu
Harjumaa

• Talu põhisuund on sertifitseeritud 
maheseemne kasvatamine.

• Majandatakse vaid 143 hektaril, see nõuab 
suurema lisandväärtusega toodangut. 

• Vähesel määral kasvatatakse kohaliku 
toiduringi jaoks kartulit ja köögivilja. 

• Põlvkondadevahelist koostööd kroonib 
hästi arenev majapidamine. 



Raido Raba, ettevõtted Uus-Vainu 
OÜ, Vainu Talu OÜ, Palli Farm OÜ 
Läänemaa

• Talu põhisuund on põllukultuuride 
kasvatamine: teraviljad, põldhernes jm

• Talu lihaveisekari hooldab Matsalu rannaniite
• Eelmisel aastal laiendati jõudsalt tootmist, 

nüüd on ettevõttel maad 1200 ha ringis ja 
lihaveiseid 440. 

• Raido Raba on suure pühendumisega üle 20 
aasta mahedalt põldu harinud ja loomi 
kasvatanud. 



Martin Vallikivi, Männaka OÜ
Hiiumaa

• Kaasaegses robotlaudas peetakse Eesti 
suurimat, ligi 200-pealist mahepiimakarja

• Ettevõtte kogupind küünib pea 1000 
hektarini, lisaks loomaasöödale 
kasvatatakse põllukultuure ka müügiks. 

• Männaka piim jõuab Saarema 
Piimatööstuse kaudu mahemärgistatuna 
tänulike tarbijateni üle Eesti.



Parim mahetootja 2020 – III koht
Merle ja Mart Leibur, Kolotsi talu OÜ
Võrumaa 

• Väike ja hoolitsetud, vaid 50 loomaga kitsekari 
saab oma sööda 10 hektarilt püsikarjamaadelt 

• Oma kitsede ja piirkonnas asuva 
piimakarjakasvataja lehmapiimast valmistab Mart 
juustu nõudlikule tarbijale. Peamised kliendid on 
restoranid

• Rõhuasetus on võimalikult looduslähedasel 
tootmisel ja kõrgel kvaliteedil



Parim mahetootja 2020 – II koht
Kuldar Kuld, Lalluka OÜ
Jõgevamaa

• Põllukultuuride kasvatusele spetsialiseerunud 
talu, maad 300 hektarit

• Ettevõtet iseloomustavad läbimõeldud 
masinapark ja heas korras viljapõllud

• Kuldar osaleb Mahetootjate Jõu- ja Nõukoja 
tegemistes

• Peremehe leidlik meel, korrektsus ja õpihimu 
on eeskujuliku talumajapidamise lähtealuseks



Parim mahetootja 2020 
Harro Rannamets, Ehe Mesi OÜ
Lääne-Virumaa
• Eesti suurimas, ligi 400 taruga mahemesilas 

otsitakse uusi lahendusi mesilaste pidamisel ja 
toodete keskkonnasõbralikumal pakendamisel

• Korje toimub peamiselt Pandivere kõrgustiku 
looduslikelt aladelt. Plaanis on koostöö arendamine 
mahetootjatega

• Harro on aktiivne mesindus- ja 
maheorganisatsioonides kaasarääkija

• Ettevõtte kursi määrab roheline maailmavaade


