
 
 
 

LOVEt projekt 

Pealkiri: Teaduse ja praktika vahelise kommunikatsiooniplatvormi loomine mahepõllumajanduse 

valdkonnas 

Sissejuhatus: Mahepõllumajandus on tootmissüsteem, mis põhineb looduslikel ainetel ja protsessidel 

ning mis toetab keskkonnakaitset, loomade heaolu ja maaelu arengut. Alates 1990ndatest on 

mahetoidu turg kiiresti kasvanud. Mahetoidu suurenev nõudlus, mis põhineb tarbijate hinnangul, et 

mahetoit on ohutum ja kõrgema kvaliteediga kui tavatooted, on suurendanud 

mahepõllumajandusmaa pinda ja ka teadlaste huvi selle teema vastu. Siiski on teadusinfo siirdel 

praktikasse teatud takistused. 

Eesmärgid: Identifitseerida Euroopa mahepõllumajanduse valdkonnas puudujäägid teadmistes ja 

probleemid teadusinfo siirdel praktikasse, luua ühine kontseptsioon teadmiste puudujääkide 

kõrvaldamiseks ning tugevdada koostööd uurijate ja teiste huvigruppide vahel, ühiselt väljaarendatud 

kontseptsioonide rakendamine, mahetoidu ahelas tegutsejate täiendõppe kvaliteedi parandamine, 

mahepõllumajandussektori arendamine. 

Partnerid: Euroopa kõrgharidusasutused, kes pakuvad  mahepõllumajandusalast kvaliteetset teavet 

(PL, DE, CZ, IT, NL, PT, SL, FI, ES) ja organisatsioonid, kes tegelevad praktikas selle teabe 

rakendamisega (PL, DE, IT, ET, HU, BG). 

Tegevused ja mobiilsused: Mahepõllumajanduse valdkonnas esinevad puudujäägid teadmistes ja 

probleemid teadusinfo siirdel praktikasse selgitatakse välja igas partnerriigis toimuvate tegevustega. 

Ühised kontseptsioonid arendatakse välja rahvusvahelistel kokkusaamistel, mis toimuvad Eestis, 

Hispaanias, Itaalias, Saksamaal ja Poolas. 

Tulemused: projekti aruanne koos mahepõllumajanduse valdkonnas väljaselgitatud puudujääkidega 

teadmistes ja probleemidega teadusinfo siirdel praktikasse ning ühiste kontseptsioonide kirjeldusega; 

CD, mis sisaldab projekti tulemuste kokkuvõtet 

Projekti jooksul korraldati 5 töökoosolekut, kus partnerid esitlesid uuringu tulemusi, kohalikke 

tegevusi ja arutasid projekti jooksvaid ülesandeid. 

1 - Tartu, Eesti, august 2009 

 2 - Kassel, Saksamaa, märts 2010 

 3 - Madrid, Hispaania, september 2010 

 4 - Varssavi, Poola, jaanuar 2011 

 5 - Viterbo, Itaalia, juuni 2011. 

 

Viidi läbi projekti sihtgruppide - mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsevate 

põllumajandustootjate, töötlejate, turustajate ja nõustajate - uuring, et välja selgitada lüngad 

teadmistes ning probleemsed kohad teaduse ja praktika vahelises teabesiirdes 



 
 
 
mahepõllumajandussektoris. Uuringu küsimustikud töötati välja projekti koosolekute käigus ja iga 

partner viis omas riigis läbi kohaliku uuringu (kokku 1004 ankeeti). 

Koostati CD, kus sisaldub läbiviidud uuring, väljaselgitatud probleemid ja neile pakutavad lahendused 

ning soovitused mahesektori huvigruppidele nii kohalikul kui ka ELi tasandil. CD on kättesaadav 

projekti partnerite kaudu. 

CD-l sisalduvad materjalid põhinevad uuringu tulemuste analüüsil ning ekspertide aruteludel, 

hinnangutel ja kogemustel samuti projekti raames elluviidud kohalikel kokkusaamistel. 

Veebileht www.lovet-project.net sisaldab infot projekti partnerite kohta, projekti eesmärke ja 

tulemust ning kontseptsioone ja lahendusi valdkondade kohta, kus mahepõllumajanduse sektoris 

esinevad puudujäägid teadmistes. Veebilehel on ka projekti käigus elluviidud uuringu tulemused ja 

SWOT analüüs. 


