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1. Üldine informatsioon
1.1. Töötajate vaheline (vajadusel ühispakkujate vaheline) tööjaotus
2020. aasta tegevuste korraldamine jagati partnerite vahel.
Ühispakkujate tööde jaotus:
 Infopäevad: Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus (EMSA), Ökoloogiliste
Tehnoloogiate Keskus (ÖTK), SA Eesti Maaülikooli Mahekeskus (Mahekeskus), Eesti
Maaülikool (EMÜ), Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI)
 Ettevõtete külastused: EMSA, ÖTK
 Esitlustegevused: EMSA, ÖTK
 Õpiringid: Mahekeskus, ÖTK
 Teabematerjalid: EMSA, ÖTK, Mahekeskus
Kogu projekti juhib ning selle elluviimise ja aruandluse eest vastutab projektijuht. Iga
konsortsiumi liige vastutab endale võetud tööde puhul algusest lõpuni (alates planeerimisest
kuni aruandluse koostamiseni).
Omavaheline kommunikatsioon töötab hästi. Projektijuhi ülesandeks on koordineerida
tegevuste elluviimist ja anda informatsiooni vastavate nõuete täitmise kohta, vajadusel
täpsustada Tellijaga tekkinud küsimused jms.
1.2. Aja- ja tegevuskava täitmine ning selles esinenud muudatused
Seoses asjaoludega, kus uut teadmussiirde hanget ei olnud aasta alguses veel välja kuulutatud,
pikendati käesoleva lepingu täitmise tähtaega 30. juunini 2020 olemasoleva eelarve ja
tegevuse mahu osas.
Seoses 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorraga ei olnud aga II kvartalis võimalik sündmusi
korraldada. Eesti Maaülikool kirjutas 31.03.2020 PRIA-le ja palus pikendada tegevuste
elluviimise tähtaega, 02.06.2020 saabunud vastuses on lepingu täitmise tähtaega pikendatud
18. septembrini 2020.
Programmi täitmise uue ajakava vaatab läbi ja kinnitab programmi nõukogu hiljemalt 10.
augustil 2020.
1.3. Kommunikatsioon Tellijaga
Kommunikatsioon Tellijaga on toiminud hästi, suhtlus toimub nii e-maili kui ka telefoni teel.
Kõik küsimused on saanud vastused ja nendega on arvestatud. Kommunikatsiooni
lihtsustamiseks kasutatavad ühispakkujad e-maili aadressi maheteave@gmail.com, et suhelda
Maaeluministeeriumi ja Tellija kontaktisikutega.
1.4. Kommunikatsioon infopäevade, täienduskoolituste, konverentside, õpiringide,
esitlustegevuste ja ettevõtete külastuste teavitamisel sihtgruppidele.
Sihtgruppe teavitatakse vastavalt nõutele. Sihtgrupi andmed on kättesaadavad
Põllumajandusameti kodulehel asuvast mahepõllumajanduse registrist või küsitakse otse
Põllumajandusametist. Korraldatavate sündmuste info avaldatakse www.maheklubi.ee ja
www.pikk.ee sündmuste kalendris, lisaks saadetakse sihtgrupile kutsed e-maili teel.
Kommunikatsiooni lihtsustamiseks kasutavad ühispakkujad e-maili aadressi
maheteave@gmail.com, millelt saadetakse kutsed ja vastatakse küsimustele.
1.5. Koostöötegevused valdkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega ning teiste
teadus- ja arendusasutuste, koolitajate, nõustamisteenuse pakkujate või sektori
organisatsioonidega
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Aruandeperioodil tehti koostööd Mahepõllumajanduse Koostöökoguga, et tutvustada
programmi eesmärke ja tegevusi. Lisaks tutvustavad kõik hanke partnerid erinevatel
asjakohastel sündmustel antud programmi ja selle tegevusi. Teabematerjalide ja infopäeva
lektorite ning teemade planeerimisel tehakse koostööd ka Põllumajandusameti, Veterinaar- ja
Toiduametiga ning teiste asutustega. Samuti tehakse tegevuste planeerimisel koostööd teiste
põllumajandusorganisatsioonidega, nt Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskojaga.

1.6. Programmi nõukogu
Programmi nõukogu koosseis muutus viimati 13.02.2018. Programmi nõukogu on 10liikmeline.
1. Karin Zereen, Maaeluministeeriumi mahepõllumajanduse valdkonna esindaja.
2. Anu Nemvalts, Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna
juhataja.
3. Kairi Sisask, Veterinaar- ja Toiduameti jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja
mitteloomse toidu büroo peaspetsialist.
4. Veeve Kaasik, mahepõllumajanduse valdkonnas nõustamisteenust osutav konsulent.
5. Kaspar Toomsalu, mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev tootja.
6. Jaan Kiider, Riido Ökotalu OÜ, mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelev
tootja.
7. Krista Kanniste, OÜ Wilawander, mahepõllumajandusega tegelev töötleja:
8. Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus, mahepõllumajandusliku teadus- ja
arendustegevuse või seirega tegeleva asutuse esindaja.
9. Priit Penu, Põllumajandusuuringute Keskus, mahepõllumajandusliku teadus- ja
arendustegevuse või seirega tegeleva asutuse esindaja.
10. Elen Peetsmann, Eesti Maaülikooli Mahekeskus, täitja esindaja.
1.7. Järgmisesse aruandeperioodi kavandatud tegevused
2020. aastas III kvartalisse planeeritud tegevused:
 Korraldatakse 16 infopäeva (teemad: lihaveisekasvatus, linnukasvatus, lambakasvatus,
taimekasvatus, marjakasvatus, loomakasvatussaaduste töötlemine, mahetoodete
turundus, infopäevad mahesektori organisatsioonide esindajatele).
 Toimub kolm esitlustegevust ettevõtetes (taime- ja loomakasvatus).
 Jätkuvad kahe õpiringi (mesindus, taimekasvatus) kokkusaamised.
 Korraldatakse kaks ettevõtete külastust Eestis, teemaks loomakasvatus.
 Valmib kuus teabematerjali.
 Ilmub kvartaalne väljaanne "Mahepõllumajanduse Leht" (elektrooniliselt).
Tegevused on planeeritud võttes arvesse erinevate tootmisvaldkondade vajadusi, et tootjatel
oleks võimalik osaleda infopäevadel jt sündmustel üle Eesti. Välislektoriga infopäevi ja
ettevõtete külastusi välisriikides ei ole antud hetkel võimalik planeerida. Selle asemel
korraldatakse rohkem sündmusi Eestis.
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2. Ellu viidud tegevused
Aruandeperioodil:





korraldati üks esitlustegevus ettevõttes;
toimus mesinduse õpiring ja alustas maheteraviljakasvatuse õpiring;
jätkus teabematerjalide koostamine, ilmus trükis „Mahepõllumajandus Eestis 2019“;
ilmus mahepõllumajanduse perioodiline väljaanne „Mahepõllumajanduse Leht“.

2.1. Infopäevad
Seoses eriolukorraga ei olnud II kvartalis võimalik infopäevi korraldada.

2.2. Teabematerjalid
Valmis teabematerjal „Mahepõllumajandus Eestis 2019“. Jätkub teiste väljaannete
koostamine.

Mahepõllumajandus Eestis 2019
Koostajad: Airi Vetemaa, Merit Mikk, Elen Peetsmann
Tõlge: Ea Velsvebel Greenwood, Stephen Greenwood
Fotod: Lauri Laan, Merit Mikk, Andres Lumi, Pixabay
Täname: Kätlin Laats, Pille Edovald
Kujundus: Purk OÜ
Trükk: AS Ecoprint
Väljaandja: Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus
ISBN 978-9949-9925-2-2
ISBN 978-9949-9925-3-9 (pdf)

2.3. Mahepõllumajanduse perioodiline väljaanne
„Mahepõllumajanduse Leht“
Aruandeperioodil ilmus üks mahepõllumajanduse perioodiline väljaanne
„Mahepõllumajanduse Leht“.
 Nr 88, 1-2020: http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/maheleht_1_2020.pdf
(ilmus 30.05.2020)
Sisukord:
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Euroopa Komisjoni uued strateegiad näevad ette
mahepõllumajanduse laienemise
Eesti mahetoiduturg kasvab
Mahetootmine Eestis 2019
Viljavahelduse, sõnnikuga väetamise ning erineva
mullaharimise mõju terakultuuride umbrohtumusele
ja saagile
Huumusereis Austriasse
Mahepõllumajanduses on tähtis sobiv sort
Pestitsiidijäägid toidus
Üleeuroopaline kampaania “Päästke mesilased ja
talunikud”
Euroopa maheturu maht on üle 40 mld euro
Šveits: mahetoidu müügi osakaal ületas 10%

Leht avaldati internetiaadressidel www.maheklubi.ee ja www.pikk.ee. Samuti avaldati leht
maheklubi Facebooki lehel. E-maili teel saadeti väljaanne kõikidele mahepõllumajanduse
registris olnud tootjatele, kes olid sinna edastanud oma e-maili aadressid.
Mahepõllumajanduse Lehte annab välja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus MTÜ.

2.4. Õpiringid
Aruandeperioodil toimusid kaks õpiringi. Mesinduse õpiring alustas 28. jaanuaril ja seni on
kohtutud kolm korda, korraldaja Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus ja juhendaja Aili Taal.
17. juulil alustas maheteraviljakasvatuse õpiring, korraldaja on Eesti Maaülikooli Mahekeskus
ja juhendaja Liina Talgre.

2.5. Esitlustegevused
2.6.1. Mahepõlumajandusliku lambakasvatuse esitluspäev
Aeg ja koht: 30.06.2020, Ülemäe talu, Hiiumaa
Korraldaja: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus
Teemad:



Ülemäe talu lambakasvatuse tutvustus, ringkäik ettevõttes
Lammastele sobivad loomakasvatushooned. Karjatamise praktikad. Mineraalsöödad.
Arutelu.

Esitlustegevuse läbiviija: Tiit Kopli (Ülemäe talu)
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30.06.2020 osalejate nimekirjad on lisatud aruandele (Lisa 1). Esitluspäeval osales 15 inimest.
Küsimused ja nende vastused, diskussiooni teemad ning osalejate hinnangud ja ettepanekud:
Esitluspäeval olid kõige huvipakkuvamateks teemadeks lammaste pidamistingimused
hoonetes ja karjamaadel. Arutleti ka erinevaid lammaste pidamise võimalusi tulenevalt
hoonete vanusest ja söötade kvaliteet (hein jaaniks valmis). Heinahoidlate olemasolud ja
talvise sööda kvaliteet on oluline. Kogemusi jagati karjamaade vahetuse osas parasiitide
tõrjeks. Mineraalsöötade kasutamise praktikad: Anu Aida mineraalide kvaliteedi langus,
kiideti Dallas Keith mineraale. Müügikanalite olemasolu - mõnel on kindlad väljakujunenud
kliendid, teistel on probleeme kohalikul turul liha müümisel. Hea, et on kohalik tapamaja ja
läbi selle on kergem lambaid teenusena tappa ja siis teatud tingimustel ise turustada.

2.6. Ettevõtete külastused
Algselt planeeritud välisettevõtete külastuste asemel toimuvad III kvartalis ettevõtete
külastused Eestis.

/allkirjastatud digitaalselt/

Elen Peetsmann
Eesti Maaülikooli Mahekeskus
MAHE PIP projektijuht
elen.peetsmann@emu.ee
tel: 53044003
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