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Mahetoit ja -tootmine vastavad 
juba praegu ELi rangeimatele 
säästliku põllumajanduse ja 

kõrge kvaliteediga toidutootmise nõue-
tele. Samal ajal rahuldab mahepõlluma-
jandus tarbijate järjest kasvavat ootust, 
et toit peab olema keskkonnasäästlik ja 
tervislik. 
IFOAM EL Grupp ja maheorganisat-
sioonid üle Euroopa on väljendanud 
oma muret uue määruse osas. Üks pea-
misi küsimusi on see, kas üldse on uut 
määrust vaja või oleks piisanud olemas-
oleva määruse täiendamisest ja paran-
damisest? ELi õigusaktid on keerukad ja 
paljude riikide kontrollorganisatsioonid 
on tunnistanud, et alles nüüd, mitu aas-
tat pärast eelmise määruse jõustumist, 
on keerulisemad aspektid selgeks saa-
nud ja nii nõuetest arusaamine kui ka 
kontroll paika loksunud. Paratamatult 
kaasnevad uue määrusega (tõlke)vead 
ja interpreteerimiserinevused ning kogu 
asi hakkab jälle otsast peale. 
Eesti Põllumajandusministeeriumi ma-
hepõllumajanduse büroo kutsus mai 
keskel Mahepõllumajanduse Koostöö-
kogu jt organisatsioonid ühise laua taha 
määruse ettepanekut arutama. Mari-
ka Ruberg tutvustas määruse peami-
si muudatusi võrreldes praegu kehtiva 
määrusega. Paljudel juhtudel tuli ko-
halolnutel aga nentida, et arvamust on 

raske avaldada asja kohta, mille detai-
lid pole selged. Komisjon plaanib roh-
kem kui 40 sisuliselt olulises punktis jät-
ta delegeeritud või rakendusaktidega 
otsustusõiguse sisuliselt endale ja see, 
kuidas otsustatakse, pole teada. Et toot-
mise ja töötlemise nõuded on koonda-
tud määruse lisasse, siis on need Komis-
joni poolt hõlpsasti muudetavad.
Samas on määrusesse kirjutatud terve 
rida karmistuvaid nõudeid, mis Koos-
töökogu arvates on tõsiseks ohuks ma-
hepõllumajanduse arengule. Võtame 
näiteks nõude, mille kohaselt alates 
2022 enam ei ole võimalik kasutada ta-
vaseemet ega osta aretuseks tavaloomi. 
Arvestades, et praegu on Eestis ja ka 
paljudes teistes riikides maheseemne-
kasvatus ja -sordiaretus alles arengu al-
gusjärgus, pole reaalne, et seitsme aasta 
pärast on probleem lahendatud. Seda 
enam, et maheseemnekasvatuse eden-
damiseks pole ei ELi ega ka Eesti tasan-
dil midagi märkimisväärset ette võetud 
(kui välja arvata, et nõudluse stimulee-
rimiseks toetatakse uues MAKis mahe-
seemnega külvatud põlde 20% suure-
ma mahetoetuse määraga). 
Küsimusi tekitab ka nõue, et kogu et-
tevõte peab olema mahe. Printsiibilt 
justkui ei saaks vastu vaielda, aga tei-
sest küljest piirab see tootjate tegevus-
vabadust ja takistab mahetootmisele 
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järk-järgulist üleminekut. Ja mis saab nt 
ettevõttest, kus naabruses paiknevate 
tavapõldude tõttu pole mahemesindus 
üldse võimalik? Samuti pole erandeid 
teadusasutustele, kus tava- ja mahekat-
setega paralleelselt tegeletakse. 
Suurt probleemi näevad maheorgani-
satsioonid praeguse ettepaneku kavas 
sätestada lubamatute ainete piirmää-
rad mahetoodetes, mis võib tuua kaa-
sa mahepõllumajanduse kontrolli pöör-
dumise tootmisviisi kontrollilt toodete 
kontrollile. Nii tuleb välja, et ainuke toi-
duahel ELis, mahetootmine, mis kee-
lab pestitsiidide kasutamise, pannak-
se maksma kahju eest, mida tekitavad 
pestitsiide kasutavad tavatootjad. „Ku-
lud, mida tuleb kanda analüüside tege-
mise ja tavatootjast naabri põhjustatud 
saastumise eest, tabavad eriti valusalt 
väiketootjaid,“ rõhutab Marco Schlüter 
IFOAM ELi direktor.
Suurendatakse ka oma ettevõttest või 
samast piirkonnast pärineva sööda osa, 
mis peab veistel, lammastel, kitsedel ja 
hobustel olema vähemalt 90% ning si-
gadel ja kodulindudel vähemalt 60%. 
Samas pole täpsustatud, mis see sama 
piirkond on.
Kavas on keelustada erandkorras sarve-
de eemaldamine. Esmatähtis peaks ikka-
gi olema loomade ja inimeste heaolu ja 
kui sarvedega loom on ohtlik, võiks sar-

vede eemaldamist siiski lubada.
Turustamise poolelt toob täiendavat bü-
rokraatiat ja tõenäoliselt ka mahetoode-
te kättesaadavuse halvenemise endaga 
kaasa nõue, et ka jaemüüjad, kes müü-
vad ainult kinnispakendis mahetooteid, 
peavad olema mahejärelevalve all. Kas 
mõni poekett või pood, kus sellised 
tooted on praegu vähesel määral müü-
gil, hakkab tunnustamist ette võtma, on 
kahtlane. Samaväärselt  on kahtlane, et 
sellest nõudest mahetoodete usaldus-
väärsusele suurt kasu võiks olla.

Ülaltoodu on vaid osa uues määruses 
leiduvatest probleemikohtadest. Kokku-
võttes tuleb kahjuks ka märkida, et Ko-
misjoni poolt koostatud mahepõlluma-
janduse arengukavas pole määrusega 
seatavate ambitsioonikate eesmärkide 
täitmiseks vajalikke tegevusi piisa-
valt sisse kirjutatud. Näiteks suund ma-
heseemne ja -loomade poole on õige, 
küsimus on pigem, et kui kiiresti oleks 
reaalne selleni jõuda ilma mahesektori 
arengut kahjustamata?
Nii IFOAM kui ka Eesti maheorganisat-
sioonid on mahepõllumajanduse kvali-
teedi ja usaldusväärsuse suurendamise 
poolt. Samas teevad järsult karmistuvad 
nõuded ja täiendav bürokraatia uue mää-
ruse toetamise keeruliseks. Paljud riigid 
juba arutatavad, et käesolev määruse 

ettepanek tuleks täies mahus tagasi lü-
kata.

Määruse planeeritud jõustumisaeg on 
2017. aasta. Euroopa Liidu Nõukogu ja 
Parlament arutavad nüüd ettepanekut. 
ELi riikide ministeeriumide, sh meie 
mahebüroo esindaja, arutavad Brüsse-
lis läbi kõik määruse artiklid. Esimesel 
koosolekul jõuti läbi vaadata vaid neli 
esimest ning Marika Rubergi sõnul on 
ka teiste liikmesriikide esindajad väljen-
danud oma muret seoses eelnõuga.
„Peamised probleemid on samad, mis 
meil: jaemüüjate hõlmamine kontroll-
süsteemi, kohustus kogu ettevõttega 
mahetootmisele üle minna, seemet ja 
tavaloomi puudutavate erisuste lõpeta-
mine liialt lühikese ajavahemiku jook-
sul,“ ütles Ruberg.
Põllumajandusministeerium töötas välja 
Eesti seisukohad määruse eelnõu suh-
tes, võttes arvesse Mahepõllumajandu-
se Koostöökogu jt huvigruppidega toi-
munud kohtumise tulemusi. Seisukohad 
esitati Valitsusele heakskiitmiseks 5.06. 
Arutelud Brüsselis töögrupi tasandil jät-
kuvad.

Määruse ettepanek, sh eesti keeles on 
koos lisadega leitav http://ec.europa.
eu/agriculture/organic/eu-policy/       
policy-development/index_en.htm

TOIMETUS

2013. a oli mahepõllumajandusli-
ku maa pindala 153 426 hektarit 
(kasv võrreldes 2012. a 6%). Li-

saks on kontrollitud 40 579 ha loodus-
likke alasid, kust korjatakse marju, see-
ni ja ürte. Mahetootjaid oli 1553 (kasv 
5%), neist ligi 2/3 (977) tegeles ka ma-
heloomakasvatusega. 
Maheettevõtted on aasta-aastalt suure-
nenud, nende keskmine mahepõlluma-
jandusmaa pind oli 99 ha. Üheksa Ees-
ti suurima maheettevõtte pindala ulatus 
üle 1000 ha. 
Mahetootjate arvu poolest on esiko-
hal Võrumaa, mahemaa pindala poo-
lest Saaremaa. Juba aastaid on suurima 
mahemaa osakaaluga Hiiumaa, kus see 
moodustab kogu põllumajandusmaast 

ligi kaks kolmandikku. Võrreldes 2012. a 
suurenes mahepõllumajandusmaa pind 
kõige rohkem Harjumaal (35%) ja Lää-
ne-Virumaal (20%), ka tootjate arv suu-
renes neis maakondades enim, vastavalt 
14% ja 20%. Mahemaa pind vähenes 
Põlva, Jõgeva ja Järvamaal ning tootjate 
arv Järva- ja Ida-Virumaal. Loomakas-
vatajate osakaal on suurim Hiiu-, Saare- 
ja Läänemaal, väikseim aga Põlva-, Tar-
tu- ja Järvamaal.
Teraviljadest kasvatati peamiselt kaera 
(põhiliselt küll loomasöödaks), mis hõl-
mas 50% teraviljapinnast (11 523 ha). 
Järgnesid rukis (3686 ha), nisu (3515 ha) 
ja oder (2764 ha). Seoses ekspordivõi-
maluste laienemisega on oodata, et te-
raviljakasvatuse mahud suurenevad.

Kuigi tehniliste kultuuride kasvupind 
suurenes võrreldes 2008. a üle 7 kor-
ra, kasvatatakse neid ikka veel vähe – 
2013. a 3439 ha. Kasvatatakse eelkõige 
rapsi ja rüpsi, aga ka lina, valget sinepit, 
kanepit, köömnet, tutra ja õlirõigast.
Maheköögivilja pind (2013. a 132 ha) 
suurenes võrreldes 2008. a üle kahe 
korra. See pole aga ikka veel piisav ning 
praegune kvaliteetse toodangu maht ja 
valik nõudlust rahuldada ei suuda. Oma 
osa etendavad siin maheköögivilja väi-
ke saagikus, rohke käsitsitöö ja heade 
säilitusvõimaluste puudumine. Köögi-
vilja kasvatatakse enamasti väikestel 
pindadel, mis teeb investeeringute tege-
mise raskeks. Suurima köögivilja pinna-
ga (25 ha) ettevõte asub Viljandimaal. 

Eesti mahepõllumajandusmaa pindala moodustas 2013. a 16% kogu põllumajandusmaast, selle tule-
musega oleme Euroopas neljandal kohal. Tagasihoidlikum on mahetoidu turumaht, kuid kiiret kasvu 
näitab seegi valdkond. Nii kasvas kohalike mahetoodete turg Eestis 2012. a võrreldes 2011. a EMORi 
andmetel ligi 40%. Turustajate andmetel kasvasid käibed ka 2013. a. 

ülevaade

Arengud Eesti mahepõllumajanduses 2013. a
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Kartuli pind (199 ha) kasvas võrreldes 
2008. a vaid mõne protsendi. 
Viljapuuaedades on valdavalt õuna-
puud (kokku 405 ha), pisut on ka ploo-
me, pirne ja kirsse. Marjakultuuridest 
kasvatatakse võrreldes teiste marjade-
ga suurel pinnal astelpaju (832 ha). Le-
vinumad on veel must sõstar (141 ha), 
mustikas (66 ha), punane sõstar (39 ha), 
maasikas (36 ha) ja vaarikas (37 ha).
Maheseemet kasvatas 7 ettevõtet. Pea-
miselt kasvatati teraviljade, liblikõielis-
te, kõrreliste ning mõnede köögivilja-
kultuuride (tomat, porgand) seemet.
Seeni, peamiselt austerservikut, kasva-
tati 1,93 hektaril.

Maheloomakasvatusega tegeleb ligi 
2/3 mahetootjatest (2013. a 977). Kas-
vatatakse eelkõige lambaid (47 566 loo-
ma) ja veiseid (35 582). Lihaveiste arv 
on viimase viie aastaga peaaegu kahe-
kordistunud. Väärib märkimist, et üle 
poole kõigist Eesti lammastest peetak-
se mahepõllumajanduslikult. 
Lambaid peeti mahedana 2013. a 358 
ettevõtet, rohkem kui 100 lambaga ette-
võtteid oli 116. Suurimas lambakarjas oli 
2969 looma (Valgamaal). 
Kitsede pidamine pole veel kuigi suurt 
populaarsust saavutanud, kuigi ka nen-
de arv (1245) on võrreldes 2008. a 55% 
suurem. Kitsekasvatajaid oli 53, kõige 
suuremas karjas oli 318 looma (Ida-Vi-
rumaal).
Liha tootmiseks kasvatatavate veiste 
ammlehmi peeti 500 ettevõttes kokku 
10 882 looma. Rohkem kui 30 ammleh-
ma oli 126 tootjal. Kõige suuremas kar-
jas oli 162 ammlehma (Võrumaal). 
Mahelüpsilehmi oli 2013. a 170 ette-
võttes kokku 2609. Rohkem kui 30 lüp-
silehmaga karju oli vaid 24. Suurimas 
karjas oli 231 lüpsilehma (Võrumaal), 
üle 100 lüpsilehma oli veel vaid ühes 
karjas. Nii piimakarja pidajate kui ka 
lüpsilehmade arv on viimastel aastatel 
vähenenud. Järsk vähenemine toimus 
2014. a alguses loomade lõaspidamise 
erandi lõppemisega. 
Teisi loomaliike kasvatatakse mahe-
tootmises üsna vähe, kuigi huvi on ha-
kanud suurenema. Sigu peeti 26 ette-
võttes, kõige suurema emiste arvuga 
karjas oli 42 emist (Järvamaal).
Munakanu peeti 142 ettevõttes, suurem 
osa kasvatas neid oma tarbeks. Rohkem 
kui 100 munakana oli vaid 18 ettevõt-
tes, suurimas neist oli 6500 munakana 
(Lääne-Virumaal). Suuruselt kahes järg-
mises oli 1000 kana ringis.
Populaarsust kogub küülikukasvatus. 

Mahedalt pidas küülikuid 14 ettevõ-
tet, vaid kahes neist oli üle 100 küüliku 
(Pärnu- ja Tartumaal).
Viimastel aastatel on hakanud suurene-
ma mesilasperede arv. Mahemesinikke 
oli 32, kokku oli neil 1510 mesilasperet, 
suurim mesilasperede arv ühes ettevõt-
tes oli 347 (Raplamaal).

Viimastel aastatel on hoogustunud 
mahetöötlemise ja -turustamise areng. 
2013. a lõpus oli mahepõllumajanduse 
registris kokku 191 töötlejat, pakenda-
jat, toitlustajat, ladustajat ja turustajat. 
Lisaks müüvad pakendatud mahetoi-
tu paljud poed ja poeketid, kes regist-
ris olema ei pea. Mahetooted on kõige 
laiemas valikus saadaval ökopoodides. 
Järjest väheneb otsemüügi osatähtsus. 
Mahetoidu turumaht on iga aastaga kas-
vanud. Kodumaiste mahetoodete jae-
müügi käive oli EMORi andmetel 2012. a 
8,3 mln eurot (2011. a 6,01 mln eurot). 
Suur osa turul olevast mahetoodangust 
on aga sisse toodud teistest Euroopa rii-
kidest. 
EMORi 2013. a uuringu andmetel ostis 
mahetoitu kord nädalas või sagedami-
ni 8%, 1–3 korda kuus 15% ja harve-
mini kui kord kuus 26% elanikest. 43% 
elanikest ei olnud aasta jooksul mahe-
toitu ostnud. Mahetoidu ostjad nime-
tavad ostupõhjusteks, et see on tervis-
lik (65%) ja maitsev (44%). Samuti on 
tähtis, et toit on kodumaine, lähikon-
nas toodetud (43%). Üle poole elani-
kest (57%) arvab, et mahetoidule ei teh-
ta piisavalt reklaami. 
Eesti mahetoodangut müüakse ka teis-
tesse ELi riikidesse. Kõige suuremas ma-
hus müüakse teravilja, mille kogused on 
tänu tulundusühistu Wiru Vili tegevuse-
le viimastel aastatel kasvanud märki-
misväärselt. Järjest rohkem läheb Eestist 

välja ka liha-, piima-, puuvilja- ja mar-
jatooteid.
Mahetoidu töötlejaid oli 2013. aastal 
84. Paljud töötlejatest valmistavad nii 
mahe- kui ka tavatoodangut. Enamik 
töötlejatest on väikeettevõtted. Mahe-
tootjaid, kes ka töötlemisega tegelevad, 
oli 2013. a 34.
Töödeldakse kõiki peamisi tootegrup-
pe – piima, liha, teravilja, marju, puu- 
ja köögivilju ning maitse- ja ravimtaimi. 
Kõige rohkem oli 2013. a puuvilja-, köö-
givilja- ja marjatöötlejaid (30) ning tera-
ja kaunviljatöötlejaid (18). Kuigi toodete 
valik laieneb, on see ikka veel suhteli-
selt väike. Töötlejate vähesus ja toot-
mismahtude väiksus on mahetoidu kät-
tesaadavuse peamisi takistusi. Enamasti 
peavad suured tööstused mahetoorme 
koguseid ja maheturgu veel liiga väike-
seks, logistikat kalliks ning mahe- ja ta-
vasuuna ühendamist keerukaks.
Mahetoitlustamine teeb Eestis alles 
esimesi samme. Et ELis ühtsed nõu-
ded mahetoitlustamisele puuduvad, siis 
on riikidel võimalik mahetoitlustamise-
le kehtestada siseriiklikud nõuded. Ees-
tis on siseriiklikud nõuded olemas, kuid 
nende keerukuse tõttu on mahetoitlus-
tajaid veel väga vähe. Põllumajandus-
ministeerium on võtnud eesmärgiks 
süsteemi lihtsustada ja ärgitada toitlus-
tajaid mahetoitu menüüsse võtma. 
Mahetoidu pakkumisest lasteasutustes 
oli 2013. a lõpuks VTAd teavitanud 7 
ettevõtet, kes toitlustavad 5 kooli ja 5 
lasteaeda. Mahetoitlustamisega tegeleb 
veel 4 ettevõtet, kes pakuvad mahetoitu 
6 toitlustuskohas. Kuigi koolide ja laste-
asutuste huvi mahetoidu vastu on vii-
mastel aastatel kasvanud, jääb selle ka-
sutuselevõtt kõrgema hinna ja keeruka 
logistika taha.

AIRI VETEMAA

Foto: A. Vetemaa

Liheveisekasvatus on mahetootjate hulgas populaarne, sellega tegeles 500 ettevõtet. 
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Mahetoetuse alune pind kas-
vas EL-iga liitumisel ligi 35,6 
tuh hektarilt (2003. a) 126 tuh 

hektarini (2013. a) ehk koguni 3,5 kor-
da. See moodustas 2013. a ühtse pind-
alatoetuse (ÜPT) kogupinnast 13,7%. 
Mahetoetuse saajaid oli 2013. a 1408. 
Toetusalune pind on kasvanud kiiremi-
ni kui toetuse saajate arv. MAK 2007-
2013 seadis mahetoetusaluse pinna siht-
tasemeks perioodi lõpus 100 000 ha, 
see ületati märkimisväärselt. 
Kõige rohkem oli mahetoetuse saajaid 
2013. a Võru (177) ja Saare (151) maa-
konnas, kõige vähem Ida-Viru (31) ja 
Järva (48) maakonnas. Suurimad ma-
hetoetuse alused pinnad olid Tartu 
(15 481 ha), Viljandi (13 010 ha) ja Saare 
(12 777 ha) maakonnas. Kõige vähem 
oli mahetoetuse alust pinda Ida-Viru 
(3956 ha) ja Järva (4147 ha) maakonnas.
Mitte kõik mahepõllumajanduse re-
gistris olevad mahetootjad ei taot-
le toetust, samuti ei taotleta toetust 
kogu mahepinnale. 2013. a oli ma-
hetoetuse saajaid 145 võrra vähem 
ja mahetoetusalune pind moodustas 

kogu mahepinnast 82%, kuid maakon-
dade lõikes on erinevused märkimis-
väärsed (joonis 1).
Väiksema toetusaluse pinna üks põhjusi 
on see, et mahepõllumajanduse regist-
ris on teatav osa maad, millele pole või-
malik mahetoetust taotleda (rohumaad, 
mille kohta jääb loomkoormus alla 0,2 
loomühiku, osa looduslikku rohumaad, 
karjatatav mittepõllumajandusmaa jm). 

 Rohumaad mullaviljakuse ja 
elurikkuse säilitajana

Suur toetusaluste püsi- ja lühiealiste ro-
humaade pind (2013. a keskmiselt 74% 
mahetoetusalusest pinnast) võimaldab 
Eesti mahepõldudel tervikuna säilitada 
ja suurendada mulla orgaanilise aine si-
saldust, parandada mullastruktuuri ja 
takistada toiteelementide leostumist. 
Saare ja Hiiu maakonnas on mahetoe-
tusaluste rohumaade, s.h peamiselt pü-
sirohumaade osakaal eriti suur – 2013. 
a 96% kogu mahetoetusalusest maast 
(joonis 2, lk 4). Neis maakondades on 
ka arvukamalt karjatatavaid loomi. Sa-

mas Tartu ja Järva maakonnas on rohu-
maid toetusalusest maast 50% ümber ja 
enamasti on tegu lühiealiste rohumaa-
dega. 
Rohumaade osatähtsusel on leitud seos 
põllulindudega. Seire alusel olid põllu-
lindude arvukus ja liigirikkus maheet-
tevõtete põldudel suuremad kui KSM 
(keskkonnasõbraliku  majandamise toe-
tuse saajad) ja ÜPT (ainult ühtse pind-
ala toetust saajad) ettevõtetes. Selle 
üheks põhjuseks peetakse maheette-
võtetes rohumaade suurt osa põlluma-
jandusmaast, kus on lindudele paremad 
toitumis- ja pesitsustingimused.

Toiteelementide bilanss

Seiretulemused näitavad, et põhiline 
lämmastiku (N) allikas taimekasvuks 
ja ettevõtte lämmastikuringes on libli-
kõieliste heintaimede poolt seotud õhu-
lämmastik. Liblikõielisi (heintaimed, 
nende allakülvid, kaunviljad) kasvata-
ti põllukultuuride alusel pinnal (külvi-
korras) suhteliselt palju, 2013. a 58%. 
Märkimisväärne N allikas põldudel on 
ka sõnnik, kuid seda pole loomade-
ta ettevõtetes peaaegu üldse kasutada. 
Taluvärava bilansi uuring (40 maheet-
tevõtet) näitas aga, et lämmastiku kasu-
tamise efektiivsus on maheettevõtetes 
olnud üheksa aasta keskmisena suhte-
liselt kõrge ehk tasakaalus tootmise ta-
seme lähedal (71%), ületades aasta-
te keskmisena isegi valimis olnud KSM 
(63%) ja ÜPT (56%) tootjate N kasutu-
sefektiivsuse. Kusjuures 2009.-2012. a 
on N kasutusefektiivsus valimi maheet-
tevõtetes tõusnud, olles keskmiselt 81% 
ehk N kasutamine oli maheettevõttes 
tasakaalus.
Kaaliumi (K) ja fosforit (P) viiak-
se maheettevõttest ja selle põldu-
delt rohkem ära kui tagastatakse. Seda 

ülevaade

Mahepõllumajandusliku tootmise meetme 
püsihindamise tulemused

Põllumajandusuuringute Keskus on alates liitumisest Euroopa Liiduga teinud igal aastal maaelu aren-
gukava (MAK) põllumajanduse keskkonnatoetuste (II telje) meetmete, s.h mahepõllumajandusliku 
tootmise meetme püsihindamist. Hindamisel kasutatakse PRIA ja teiste asutuste registrite ning muid 
asjakohaseid andmeid. Lisaks tehakse uuringuid ja küsitlusi põllumajandusettevõtetes ning korralda-
takse põldkatseid. Saadud tulemusi ja soovitusi kasutatakse uue maaelu arengukava meetmete ette-
valmistamisel ning tootjate teavitus- ja koolitustegevuses.

Joonis 1. Mahetoetusealuse pinna osa (%) mahepõllumajanduse registris 
olevast pinnast 2013. a
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näitavad nii taluvärava kui põllubilan-
si tulemused. Et K tarbivad taimed (eri-
ti heintaimed) rohkem kui P, siis K bi-
lanss on tugevamalt negatiivne. Need 
tulemused avalduvad ka maheettevõte-
te mullaviljakuse seire tulemustes. 
Mahetoetusaluste põldude muldades 
on väiksem omastatava K sisaldus võr-
reldes KSM ja ÜPT tootjate põldudega. 
Omastatava K poolest vaeste muldade 
(alla 130 mg/kg) osakaal on viie aasta 
jooksul tõusnud 51%-lt 57%-ni. Omas-
tatava K sisaldus on aga mahetootjate 
põldudel vähenenud (keskmisena 143-lt 
131 mg/kg-ni). Omastatava P sisaldus 
on aga aastate jooksul püsinud stabiil-
sel tasemel.
Puudujäägiga P ja K majandamine pole 
ainult Eesti mahetootjate mure. Vaid 
see on mingil määral omane mahetoot-
misele kogu maailmas. P ja K, samuti 
mikroelementide bilansi absoluutne ta-
sakaalustamine on tegelikus tootmises 
(sageli ka tavatootmises) üsna keeruli-
ne ehk mingi puudujääk võib ikkagi sis-
se jääda. Tasakaalustamine on võimalik 
piisava koguse sõnniku või komposti, 
haljasväetiste, vahekultuuride, sobiva 
kultuuride vahekorra ja majandamise 
intensiivsuse reguleerimise kombinee-
rimisel. Vahel tuleks appi võtta ka ma-
hepõllumajanduses kasutada lubatud 
mineraalväetistega väetamise erinevad 
viisid. Toiteelementide liikumise tasa-
kaalustamine mahetootmise aineringes 
on valdkond, mida tuleks mahetootja-
te koolitustel põhjalikumalt käsitleda ja 
mida tuleks ka teadlastel edasi uurida. 
Samas ei saa väita, et mõningase toit-
ainete puudujäägiga majandamisel saa-
gid kiiresti langema hakkavad. Teoreeti-
liselt jaguks meie keskmistes muldades 
mõõduka puudujäägiga majandami-
sel P ja K mitmesajaks aastaks. Tasa-

pisi tekib mullatekkeprotsessis neid ele-
mente ka juurde. Kombineerides 
omavahel näiteks liblikõielisi heintai-
mi ja sobivaid vahekultuure, mulla- ja 
taimekasvustimulaatorite preparaate, 
on võimalik mullas muuta taimede-
le omastatavamaks ka tugevamalt seo-
tud toiteelemente ning rohkem tõhusta-
da mulla mikrobioloogilist tegevust, mis 
võimaldab teataval määral ka kultuuri-
de saagikust tõsta.

Mahetoetusalused 
põllumajandusloomad

Kuna üheks põhiliseks väetiseks ma-
heviljeluses jääb ikkagi sõnnik, on iga-
ti õige soodustada  läbi mahetoetuse ka 
põllumajandusloomade pidamist, et li-
saks maheloomakasvatussaaduste ko-
guste kasvule ka rohkem sõnnikut too-
ta. Maheloomade ja -kodulindude arv 
on aastate jooksul tervikuna oluliselt 
kasvanud. 2013. a sai maheloomade 
eest toetust 947 tootjat.
Mahetoetusalustest karjatatavatest loo-
madest (lambad, veised, hobused, kit-
sed) oli 2013. a kõige rohkem lambaid 
(36 755) ja veiseid (34 086). Saare 
maakonna mahetoetusalused karjata-
tavad loomad (15 214) moodustasid 
2013. a 21% kogu Eesti mahetoetus-
alustest karjatatavatest loomadest. Ar-
vestades rohumaade suurt pinda, võiks 
karjatatavaid maheloomi oluliselt roh-
kem olla.
Mahetoetusaluste kodulindude (muna-
kanad, broilerid, haned, pardid, kalku-
nid) arv on vahemikus 2009-2013 kas-
vanud 6 korda (2013. a 10 972 lindu). 
Mahetoetusaluseid mesilasperesid oli 
kõige rohkem Pärnu maakonnas (346, 
48% kõigist mahetoetusalustest mesi-
lasperedest).

Mahetoetuse tippvallad Eestis

Huvipakkuv võib olla ka nende Ees-
ti valdade väljatoomine, kus mahetoe-
tuse saajaid, toetusalust pinda ja erine-
vaid toetatavaid loomaliike oli 2013. a 
kõige rohkem. 
Mahetoetuse saajaid (43) ja toetusalu-
seid hobuseid (294) oli kõige rohkem 
Käina vallas. Mahetoetusalune pind 
(3550 ha) oli suurim Märjamaa vallas. 
Mahetoetusaluseid karjatavaid loomi 
kokku (3538), lambaid (3439) ja ko-
dulinde (2789) oli enim Tõlliste vallas. 
Mahetoetusaluste lüpsilehmade arv 
(240) oli suurim Mõniste vallas. Ma-
hetoetusaluseid mesitarusid (119) oli 
enim Audru vallas.

Mahetootjate majandusnäitajad

FADN andmebaasi valimi (139 maheet-
tevõtet, 2012. a andmed) põhjal analüü-
siti mahetootjate sissetulekunäitajaid. 
2009. a majandusliku surutise aastal vä-
henes mahetootjate sissetulek märgata-
valt ja oli koos toetustega (v. a investee-
ringutele) 326 eurot/ha. 2010. a alates 
kasvas see taas koos toodangu müügi-
hindade tõusuga. Siiski on mahetootja-
te sissetulek hektari kohta ka koos toe-
tustega olnud enamikul juhtudel teistest 
MAK II telje toetusmeetmetega ühine-
nud tootjatest väiksem. 
Nii oli 2012. a mahetootjate sissetulek 
koos toetustega (v.a investeeringutele) 
keskmiselt 525 eurot/ha, netolisandväär-
tus 209 eurot/ha, ettevõtjatulu 193 eu-
rot/ha (MAK II telje tootjatel keskmiselt 
vastavalt 872, 308 ja 198 eurot/ha).  
Mahetootjate sissetulekutest annavad 
toetused suure osa. Kui 2009. a oli toe-
tuste osa sissetulekutes 61%, siis sisse-
tulekute märgatav tõus alates 2010. a on 
toetuste osa vähendanud 2012. a 47%-ni. 
Ajavahemikus 2009-2013 moodustasid 
mahetoetused 36-40% kõigist mahe-
tootjatele makstud toetustest (v. a toe-
tused investeeringutele).

Püsihindamise aruanne 
http://pmk.agri.ee/pkt/index.php?valik=
320&keel=1&template=mak_sisu.html

KARLI SEPP 
Põllumajandusuuringute keskus

karli.sepp@pmk.agri.ee

Mahetootmise NPK bilansist kirjutame 
järgmistes lehe numbrites lähemalt.

Joonis 2. Rohumaade osa (%) mahetoetusalusest pinnast 2013. aastal
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Valitsuses heakskiidetud MAK 
2014–2020 versioon pole lõp-
lik, sest nüüd läheb see koos-

kõlastamisele Euroopa Komisjoniga, 
kus läbirääkimised võtavad aega kuni 
6 kuud. Kooskõlastamise käigus või-
vad praegu planeeritud MAKi meetmete 
sisu ja toetusmäärad muutuda. Esimesed 
meetmed on kavas avada 2015. a algu-
ses.Sel aastal taotleti mahetoetust veel 
eelmise perioodi nõuete alusel, kuid toe-
tusraha tuleb juba uue MAKi eelarvest.
MAK 2014–2020 sisaldab 24 meedet.  
Ettevalmistamisse oli kaasatud ligi 30 
organisatsiooni, nende hulgas ka Ma-
hepõllumajanduse Koostöökogu. 

Mahepõllumajanduse meetme eelarve 
on seitsmeks aastaks 92,2 mln eurot. 
Kahjuks on eelarve piiratuse tõttu toe-
tusaluse maa pindala sihttase aastaks 
2020 kõigest 133 000 ha, mis on võr-
reldes 2013. a (125 991 ha)  vaid 7000 
ha suurem. Näiteks lihaveiste arvu pu-
hul nähakse ette, et see on isegi ca 
1000 võrra väiksem kui praegu ja lam-
maste arv on planeeritud kasvama vaid 
1000 võrra. Kui need sihttasemed ehk 
planeeritud eelarve ületatakse, mis on 
vägagi tõenäoline, on põllumajandus-
ministril õigus toetusmäärasid proport-
sionaalselt vähenda. 
Mahepõllumajandusliku tootmise toe-
tusmäär suureneb köögiviljade, maa-
sika, ravim- ja maitsetaimede ning 
rühvelkultuuride puhul. Samas on tera-
viljakasvatajatel, kelle külvikorras on nt 
3 aastat teravilja ja 2 aastat haljasväe-
tist, toetus 5 aastase külvikorra keskmi-
sena 10% väiksem. Toetus pikema kui 
3 aastase rohumaa kohta on küll 3 kor-
da väiksem, kuid seda peaks suuremas 
osas korvama karjatatava looma kohta 
makstava toetuse märkimisväärne kasv.
Lisaks muutunud toetusmääradele on 
üks muudatusi, et mustkesas oleva maa 
eest toetust ei maksta. Sellel on kaks 
peamist põhjust. Esiteks ei tohiks must-
kesa rakendada kergekäeliselt, sest seda 
õigel ajal harides on võimalik küll umb-
rohtudega edukalt võidelda, kuid samal 
ajal toimub suur huumuse kadu. Tei-
seks aga mitmed juhtumid, kus mustke-

sa mustana ei hoitud, vaid kasutati seda 
kui võimalust, et lihtsalt mitte maad ha-
rida ja siiski mahetoetust saada. 
Mahedalt peetavate karjatatavate loo-
made planeeritud toetusmäärad on olu-
liselt suuremad kui eelmisel perioodil. 
Siiski näitavad arvutused, et kui karja-
tatakse ekstensiivsetel rohumaadel, ehk 
kui karjatamiskoormus on väike, võib 
mahetoetus ettevõtte kohta väheneda 
kuni kolmandiku võrra. Piimalehma-
de toetusmäär on seoses oluliselt suu-
rema saamata jäänud tulu ja lisakulu-
tustega lihaveiste omast palju suurem. 
Veiste puhul on aga oluline tähele pan-
na, et üle 6 kuu vanuste loomade koe-
fitsienti on võrreldes praeguse perioodi-
ga suurendatud.
Teiste mahedalt peetavate loomade 
(linnud, sead, küülikud, mesilased) toe-
tusmäärad võrreldes praeguse perioodi-
ga olulisel määral ei muutunud.

Maheettevõtete võimalused 
teistes MAKi meetmetes

Maheettevõtetele on hindamiskriteeriu-
mides plaanitud hindamisel anda lisa-
punkte neljas meetmes: investeeringud 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse 
parandamiseks, investeeringud põlluma-
jandustoodete töötlemiseks ja turustami-
seks, väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine ja tootjarühmade loomine. 
Mahetöötlemise arendamiseks on in-
vesteeringute puhul toetuse määr 
mõnevõrra suurem: mikro- või väi-
keettevõtjatel on võimalik mahepõl-
lumajandustoodete töötlemise korral 
saada investeeringutoetust kuni 45% 
ulatuses, tavatöötlejatel kuni 40%. 
Meetme Investeeringud põllumajan-
dusettevõtte tulemuslikkuse paranda-
miseks puhul on mahetootjatel eran-
dina tavatootjatest lubatud soetada ka 
kuni 5 aastat tagasi toodetud masinaid 
ja seadmeid. Võimalusi mahesektori 
arendamiseks pakuvad ka teised meet-
med, nt koostöömeetme alt toetatavad 
tegevused (Euroopa Innovatsioonipart-
nerluse töörühm, Lühikesed tarneahe-
lad ja otseturustus).
Mahetoetuse taotlejatel puudub võima-

lus taotleda keskkonnasõbraliku majan-
damise, keskkonnasõbraliku aianduse 
ja loomade heaolu toetust. Kõige suu-
remat ebakõla näemegi loomade hea-
olu, keskkonnasõbraliku majandamise 
ja keskkonnasõbraliku aianduse meet-
mete ja mahemeetme omavahelises 
võrdluses. Arvestades, kui palju ku-
lukaid lisanõudeid toob kaasa mahe-
tootmine, pole väheste nõuetega teis-
te eelnimetatud toetuste toetusmäärad 
võrreldes mahetoetustega õiglases pro-
portsioonis.
Kokkuvõttes saab siiski tõdeda, et ma-
hetoetuse eelarvet on õnnestunud alg-
selt plaanitust (80 mln) mõnevõrra 
suurendada, ning selles on suur osa 
Mahepõllumajanduse Koostöökogu 
esindajate järjepideval tööl mahetoetu-
se eelarve eest seismisel.

Loe uuest MAKist lähemalt: 
agri.ee/mak2014-2020

TOIMETUS

MAK 2014-2020

Mahetoetuste iga-aastane eelarve ei kasva
Valitsus kiitis 22. mail heaks ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava (MAK) aasta-
teks 2014–2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise 
ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise.

Kultuurigrupp euro/ha

Teravilja-, kaunvilja-, õli- ja kiu-
kultuurid ning muud tehnilised 
kultuurid ja põldtunnustatud hei-
naseemnepõld

125

Kuni 3-aastane külvikorras olev 
rohumaa

80

Rühvelkultuurid  210

Sertifitseeritud maheseemnega 
külvatud teravili ja kartul 

20% 
kõrgem

Köögiviljad, maasikas, ravim- ja 
maitsetaimed

600

Puuvilja- ja marjakultuurid 300

Rohumaa (v.a kuni 3-a külvikorras 
olev rohumaa ja põldtunnustatud 
heinaseemnepõld), mille iga ha 
kohta peetakse vähemalt 0,2 LÜ 
vastaval hulgal mahepõllumajan-
duslikke karjatatavaid loomi 

25

Loomarühm                                 euro/loom

Piimalehm 300

Üle 6 kuu vanune veis, ammlehm 100

Kuni 6 kuu  vanune veis 20

Vähemalt 3 kuu vanune kits, 
lammas liha tootmiseks 

20

Vähemalt 6 kuu vanune kits, 
lammas piima tootmiseks

30

Planeeritud mahetoetuse määrad 
MAK 2014-2020
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Vahekultuure kasvatatakse külvi-
korras pärast põhikultuure just 
mulla parandamise eesmärgil. 

Ühtpidi, et siduda pärast põhikultuu-
ri koristust toitaineid, sest paljalt põllult 
leostuvad need muidu sademetega. Tei-
salt aga selleks, et viia mulda täienda-
vat orgaanilist ainet taimede maapeal-
se ja juuremassiga, mille hulk sõltub nii 
taimeliigist kui ka kasvuperioodi pikku-
sest. Samuti aitavad vahekultuurid re-
guleerida umbrohtumust. Liblikõielised 
vahekultuurid  seovad oma juuremüga-
rates elavate bakterite abil ka õhuläm-
mastikku. 
Eesti Maaülikoolis uuritakse kolmes eri-
nevas maheviljelussüsteemis viieväljali-
se külvikorra katses, kuidas talvised va-
hekultuurid mõjutavad mullaomadusi, 
umbrohtumust ja kultuuride saagikust. 
Kõigis kolmes süsteemis kasvavad kül-
vikorras üksteise järel: oder ristiku alla-
külviga – ristik – talinisu – hernes – kar-
tul. Kõik koristusjäägid viiakse mulda 
ning ristikut niidetakse suvel kaks korda 
ja jäetakse multšina põllule. Ristik jääb 
talveks maad katma ning küntakse sisse 
järgmisel suvel enne talinisu külvi.
Kontrollsüsteem (Org 0) järgib vaid 
külvikorda ning pärast põhikultuuri ko-
ristust sellel põlluosal mullaharimist ei 
toimu. Talveks jääb selle süsteemi nelja 
välja muld taimikuta. 
Teises süsteemis (Org I) külvatakse va-
hekultuuridena pärast talinisu koristust 
rukki ja talirapsi segu, pärast hernest ta-
liraps ning pärast kartulit rukis. Vahe-
kultuurid küntakse sisse kevadel, nädala 
jooksul külvatakse seejärel põhikultuur. 
Kõik väljad on talveks taimkattega.
Kolmandas süsteemis (Org II) kasu-
tatakse eeltoodud vahekultuure koos 
kompostitud lehmasõnnikuga, mida an-
takse kevadel 10 t/ha talinisule ja odra-
le ning 20 t/ha kartulile. Kõik väljad on 
talveks taimkattega.
Katse rajati juba 2008. a, kuid põhjali-

kumad uuringud on teoks saanud CO-
RE-ORG projekti TILMAN toel kahel 
viimasel aastal. Millised on siis tulemu-
sed? 
Ilmastikuliselt olid need aastad väga 
erinevad: 2012 oli väga sademeterikas, 
2013 kuiv ja soojem kui eelnev aasta. 
Avalduvad aga juba üsna selged muu-
tuste tendentsid.
Mullas on muutused võrreldes kontroll-
variandiga (Org 0) märgatavad vahe-
kultuuridena kasvatatavate talviste kat-
tekultuuridest haljasväetiste (Org I) ning 
nende ja sõnniku koostoime (Org II) 
korral. Mõlema süsteemi mullas on ten-
dents pH suurenemisele, mis näitab, et 
orgaanilised väetised vähendavad mul-
la happelisust. Samuti on suurenenud 
orgaanilise süsiniku ning lämmastiku, 
magneesiumi ja kaltsiumi sisaldused, 
mis viitavad mullaviljakuse paranemi-
sele. Vahekultuuridest haljasväetistega 
süsteemides on usaldusväärselt kõrgem 
mulla mikroobide hüdrolüütiline aktiiv-
sus, seda eriti sõnnikuga kooskasuta-
misel (Org II). See viitab mulla elustiku 

aktiivsuse tõusule, mis on vajalik kestli-
kuks majandamiseks.
Vahekultuuride mõjul on paranenud ka 
mulla füüsikalised omadused. 2013. a 
leiti kontrollvariandiga (Org 0) võrrel-
des statistiliselt usutavalt suurem vee-
läbilaskvus nii vahekultuuride (Org I) 
kui ka nende ja kompostitud sõnniku 
koosmõjul (Org II) ja seda nii künniki-
his kui ka sügavamal. 2013. a ilmnes nii 
vahekultuuride kui ka vahekultuuride ja 
sõnniku koostoime statistiliselt usaldus-
väärne positiivne mõju mulla veehoiu-
võimele selle pindmises 0–5 cm kihis. 
Mulla harimiskindlust ja vastupanuvõi-
met välistele teguritele näitavad vees 
stabiilsed struktuuriagregaadid, mil-
le hulka on vahekultuuride ja sõnniku-
ga orgaanilise aine lisandumine samuti 
suurendanud.
Seega saab tõdeda, et külvikorras va-
hekultuuride kasvatamine talviste kat-
tekultuuridena (Org I) ja eriti nende 
kombineerimine sõnnikuga (Org II) ai-
tab parandada nii mulla toiainete sisal-
dust, elustiku aktiivsust kui ka mulla 

soovitus

Talvised vahekultuurid parandavad 
mulda ja saagikust

Maheviljeluses on mullaviljakuse ja taime tervise kindlustamiseks väga tähtis järjepidevalt täiendada 
mulla orgaanilise aine varu. See soodustab mulla bioloogilist aktiivsust ehk teiste sõnadega aktiivne 
mullaelustik teeb toitained taimedele kättesaadavaks. Elustikurikkas mullas on head tingimused tai-
mekahjustajate looduslikele vaenlastele, nii saab ka taimekahjustajaid kontrolli all hoida.

Talinisu Kartul  Hernes OderAK  Talinisu Kartul  Hernes OderAK  Talinisu Kartul Hernes OderAK
I--------------Org 0------------------ I.................Org 1......................I---------------Org 2------------------I
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Joonis 1. Umbrohtude keskmine biomass kuivaines ja arvukus enne kultuuride 
koristamist erinevates maheviljelussüsteemides. Org 0 – viieväljane külvikord,
Org I – viieväljane külvikord + haljasväetistest vahekultuurid talviste 
kattekultuuridena, Org II – viieväljane külvikord koos vahekultuuride ja 
kompostitud sõnnikuga) 2013. a. (Antennid joonisel tähistavad standardhälvet)
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füüsikalisi näitajaid. Üksnes liblikõieli-
se kultuuri olemasolu külvikorras, nagu 
see on Org 0 süsteemis, ei taga veel 
mullaviljakuse säilimist ja paranemist. 
Täiendavalt on vaja vahekultuuridena 
haljasväetisi, kuid toitainete tasakaa-
lu saavutamiseks annab veelgi parema 
efekti neile lisaks loomasõnniku and-
mine. Selline süsteem tagab positiivse 
huumusbilansi. 
Lähtudes külvikorra huumusbilansi ar-
vutamisel  H. Vipperi väljatöötatud 
huumusvaru muutuse näitajatest an-
nab Org II süsteem positiivse huumus-
bilansi vahekultuuride ja sõnniku koos-
kasutuses, kus aastas lisandub 2,7 t/ha 
huumust (arvestades, et kogu põhk lä-
heb tagasi mulda). Negatiivne huumus-
bilanss, huumuse vähenemine  0,2 t/ha 
aastas, on süsteemis, kus ei kasutata va-
hekultuure ega sõnnikut (Org 0). Ainult 
vahekultuuride kasvatamine (Org I) kül-
vikorras hoiab üldiselt huumusvaru esi-
algsel tasemel, kuid taimekasvuks eba-
soodsatel aastatel võib mulda lisanduva 
orgaanilise aine kogus jääda väikeseks.
Umbrohtude uuringud näitasid, et nen-
de liigiline koosseis ja esinemissage-
dus sõltusid kasvatussüsteemist. Kogu 
katsealal leiti aastatel 2012–2013 kok-
ku 33 umbrohuliiki. Mõlemal katseaas-
tal enne haljasväetistest vahekultuuri-
de muldakündi oli liike enim süsteemis 
Org 0. Siin suurenes ka mulla happeli-
sus, millele viitas ka happelisemat mul-
da taluva põldosja esinemissageduse 
tõus. 
Kevadel, enne talviste kattekultuuridena 
toimivate vahekultuuride muldakündi, 
oli umbrohtumus mõlemal katseaastal 
oluliselt väiksem neis süsteemides (Org 
I ja II), kus vahekultuurina kasvatati tali-
rukist. Väiksem umbrohtumus võis aga 
olla tingitud ka sellest, et rukki eel kas-
vatati kartulit, mida suvel vahelthari-
ti, vähendades sellega lühiealiste umb-
rohtude arvukust. Samas on teada ka 
rukki juureeritiste pärssiv mõju umb-
rohuseemnete idanemisele. Vähem oli 
umbrohte ka rukki järgses odras. Mõ-
lemal katseaastal pakkus vahekultuuri-
dest umbrohtudele kõige vähem konku-
rentsi taliraps, mis võis olla põhjustatud 
ka talirapsi kehvast talvitumisest.
Enne külvikorrakultuuride esimest äes-
tamist selgus, et süsteemides, kus kasu-
tatakse vahekultuure (Org I) ja nende 
kombinatsioone sõnnikuga (Org II) oli 
talinisus umbrohtude arvukus tundu-
valt väiksem, umbrohtude biomass aga 
suurim. Põhjuseks see, et nisus esinesid 

peamiselt talvituvad umbrohud, mida 
oli vähe, aga nende mass suur. Ilmselt 
sai nisu umbrohtude ees kasvueelise 
tänu suurenenud toitainete sisaldusele 
mullas ja mulla füüsikaliste omaduste 
paranemisele. 
Enne põhikultuuride koristust oli kõigis 
süsteemides umbrohtude biomass ja ar-
vukus väikseimad ristiku allakülviga od-
ras ja ristikule järgnenud talinisus (joo-
nis 1). See seletub punase ristiku tugeva 
survetõrjega. Punane ristik külvikorras 
aitab vähendada lühiealiste umbrohtu-
de arvukust ja niites ristikut kaks korda 
suve jooksul tõrjutakse ka vegetatiivselt 
hästilevivaid umbrohte. 
Kõikides süsteemides oli suurim umb-
rohtude biomass ja arvukus enne ko-
ristust hernepõllul, kusjuures Org I ja 
II puhul oli umbrohtumus suurem kui 
variandis Org 0. Üheks põhjuseks võis 
olla see, et hernele eelnenud vahekul-
tuur, rukki-talirapsi segu, ei pakkunud 
talirapsi halva talvitumise tõttu umbroh-
tudele konkurentsi. Teiseks põhjuseks 
võib olla see, et hernes ise oma aegla-
se algarenguga on umbrohtude suhtes 
väikese konkurentsivõimega, samas oli 
Org II mullas rohkem toitaineid, mida 
asusid hernega võrreldes edukamalt ka-
sutama just umbrohud. Mahetootjatele 
võib suure umbrohtumuse korral soovi-
tada laia (nt 25 cm või 36 cm, sõltub 
vaheltharimisriistast) reavahet, mis või-
maldab vaheltharida, kuni hernetaimed 
on 8 cm kõrgused. Herne külvisenorm 
jääb endiseks ning saagikuses kadu ei 
ole. 

Kahe katseaasta põhjal järeldub, et hal-
jasväetistest vahekultuurid talviste kat-
tekultuuridena mõjutavad umbrohtu-
must, sealjuures on tähtis kasvatatav 
vahekultuur, millest rukis näib toimivat 
kõige paremini. Samuti on tähtis ristik 
kui haljasväetis, mis tõrjub umbrohte ja 
parandab mullaomadusi. 
Umbrohu biomassi ja kultuuride saa-
gikuse vaheline korrelatsioonanalüüs 
näitas, et kartuli saagi ja umbrohtumu-
se vahel on positiivne korrelatsioon (r= 
0,58, p<0,05), seega vähene umbroh-
tumuse tase toetas saagikust. Teiste kul-
tuuride saagikuse ja umbrohu biomas-
side vahel usaldusväärset korrelatsiooni 
ei avaldunud, mis näitab, et selline 
umbrohtumuse tase saagile tähtsust ei 
oma. Et umbrohud suurendavad elurik-
kust ja toetavad põllukoosluse ökoloo-
gilist talitluskindlust, luues toidubaasi 
taimekahjustajate looduslikele vaenlas-

tele, tuleb nende mõningane olemasolu 
taimekasvatusele kasuks.
Saagikust mõjutasid tugevalt ilmastik 
ja kasvatussüsteem. Odra saagikus oli 
mõlemal katseaastal usaldusväärselt 
kõrgeim (3,5 t/ha) haljasväetiste ja sõn-
niku kooskasutamisel Org II süsteemis, 
kusjuures saagikus oli suurem 2013. a, 
mil allakülviks kasutati ristikusorti’ Var-
te’, mis ei kasvanud odra taimedest üle 
nagu see juhtus 2012. a sordiga  ‘Jõge-
va 205’. 
Kui 2012. a saadi nisu suurim saak (6,5 
t/ha) Org II süsteemis, siis 2013. a oli 
see suurim (5,4 t/ha) Org I süsteemis. 
2013. a saagitase jäi aga 2012. aas-
tast madalamaks, mis seletub tõenäoli-
selt ebaühtlase talvitumisega ning liiga 
kuiva suvega. Kuivõrd kõikides süstee-
mides oli nisu eelviljaks ristik, siis nisu 
suuremale saagikusele Org I ja II süs-
teemides võrreldes Org 0  süsteemiga  
aitasid kaasa haljasväetistest vahekul-
tuurid ning nende ja sõnniku kooskasu-
tamine.
Kui 2012. a herne ja kartuli puhul vahe-
kultuuride positiivne mõju saagikusele 
ei ilmnenud, siis 2013. a see juba aval-
dus. Vahekultuuride mõjul andis hernes 
saaki kuni 3,5 t/ha, enamsaak võrreldes 
Org 0 0,7 t/ha. Kartuli saak oli kuni 23,1 
t/ha, enamsaak ligi 3 t/ha. Kartuli nit-
raatide sisaldus jäi kõigis süsteemides 
ühtlaselt väga väikeseks.

Kokkuvõtvalt saab järeldada, et kui 
viieväljases külvikorras – oder ristiku 
allakülviga, ristik, talinisu, hernes, kar-
tul – rakendada haljasväetistest talviseid 
vahekultuure (Org I) ja kombineerides 
neid veel sõnnikuga (Org II), suureneb 
taimetoitainete hulk mullas, aktiveerub 
mulla elustik, paranevad mulla füüsika-
lised näitajad (mulla veehoid ja -läbi-
laskvus, agregaatide püsivus) ja regulee-
rub umbrohtumus. Kõik see suurendab 
kultuuride saagikust. Eriti ilmekalt väl-
jendus talviste vahekultuuride positiiv-
ne mõju koostoimes kompostitud sõn-
nikuga (Org II), kus ka huumusbilanss 
oli positiivne. 
Katsete tulemused kinnitavad taime- ja 
loomakasvatuse tasakaalustatud koos-
arendamise vajadust, et põllumajandus-
tootmine oleks kestlik.

ANNE LUIK, LIINA TALgRE, 
VIAcHESLAV EREMEEV, 

ENdLA REINTAM
Eesti Maaülikool

anne.luik@emu.ee
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Ukraina mahetootmine on veel 
lapsekingades, kuigi potent-
siaali jagub. Lisaks põlluma-

jandusmaale leidub riigis küllaldaselt 
looduslikke alasid taimede, marjade ja 
seente korjamiseks.
Ukrainas oli 2012. a ligi 280 000 ha ma-
hemaad, lisaks 330 000 ha tunnustatud 
looduslikke alasid. Mahemaa pindala 
moodustab aga vaid 0,7% kogu põllu-
majandusmaast. Kui kümne aastaga on 
mahemaa pind suurenenud 70%, siis 
tootjate arv on kasvanud üle viie kor-
ra. 2012. a oli mahetootjaid kokku siiski 
vaid 164, mis teeb keskmiseks ettevõtte 
suuruseks 1700 hektarit. Enamik mahe-
tootjatest asuvad Odessa, Hersoni, Pol-
taava, Vinnõtsja, Taga-Karpaatia, Lvivi, 
Ternopili ja Žitomõri oblastites. 
Ukraina mahetootjaid on enamalt jaolt 
orienteeritud ekspordile. Peamine siht-
turg on EL, aga toodangut viiakse ka 
USAsse, Kanadasse ja Jaapanisse.

Tärkav kohalik turg

2007. aastast on aktiivsem ka koha-
lik mahetoiduturg, tarbijatele pakutak-
se mitmesuguseid kohalikke mahetoo-
teid: leiba, piima, vorsti, mahla, siirupit, 
moosi jmt. 2013. a oli mahetoiduturu 
kogumaht ligikaudu 12 mln eurot. Aas-
taseks turukasvuks hinnatakse 60%-
100%.
Mahetoitu müüakse peamiselt super-
marketite maheosakondades ja väike-
poodides ning interneti kaudu. Mahe-
toidupoode Ukrainas pole, küll aga on 
umbes 150 loodustoodete poodi, mis 
pakuvad ka mahekaupa (enamasti 10- 
50% kogu kaubast). Ligi 100 supermar-
ketis on maheosakonnad, enamasti on 
need suuremates linnades, nagu Kiiev, 
Harkiv, Odessa, Lviv ja Donetsk. Juurde 

tuleb ka kohvikuid ja restorane, mis ka-
sutavad nt mahemahlu, -moose, -köö-
givilju. 2014. a loodetakse tunnustada 
vähemalt viis mahepiimatöötlejat. Nt 
Ukraina viin Khortytsa on mahetunnus-
tatud ja kannab ELi mahemärki.

Kontrollorganisatsioone on palju

Ukrainas tegutseb mitmeid erakontroll-
organisatsioone. 2007. a loodud Orga-
nik Standart oli esimene Ukraina enda 
mahekontrollorganisatsioon ja see on 
ainus kohalik kontrollorganisatsioon, 
mida tunnustavad EL ja Šveits. Lisaks 
ELi mahemääruse nõuetele on kasutu-
sel ka Bio Suisse, Jaapani, USA ja koha-
liku BIOLan Standards standardid.

Riik hakkab reguleerima

Mahepõllumajandusele pööratakse tä-
helepanu mitmetes riiklikes doku-
mentides, nt Ukraina põllumajanduse 
arengukavas aastani 2015 ja põlluma-
jandussektori arengustrateegias aasta-
ni 2020. 
2013. a oktoobris allkirjastas toonane 
Ukraina president Ülemraada vastu-
võetud ELi määrustega kooskõlas oleva 
mahepõllumajanduse seaduse. Seadus 
jõustus 2014. a aluguses. Ekspordihu-
viga tootjad jätkavad aga endiselt toot-
mist ELi nõudeid järgides ja neile vasta-
vate kontollorganisatsioonide all. Et seni 
mahepõllumajandust reguleerivat sea-
dustikku polnud, siis pole Ukraina ta-
lunikele makstud ka mahepõllumajan-
dustoetust.

Teavitus- ja arendustegevus

Mahepõllumajandusega tegelevatest 
organisatsioonidest üks tuntumaid on 
Ukraina Mahepõllumajanduse Liit, mis 
annab 2009. aastast välja tarbijatele 
suunatud ajakirja Organic UA (organic.
ua). Ühendus BioLan Ukraina tegeleb 
peamiselt kohaliku maheturu arendami-
sega. Mahepõllumajanduse klubi ühen-
dab väiketalunikke (1-2 ha), Tšista Flora 

Ukraina Karpaatide (mahe)talunikke ja 
ökoturismi ettevõtteid. Mahepõlluma-
janduse ja -aianduse liitu AOSiS kuu-
lub nii tootjaid kui ka turustajaid. Kõik 
ühendused ja organisatsioonid tegele-
vad ka mahepõllumajanduse tutvusta-
mise ja tarbijate teadlikkuse suurenda-
misega.

Mahe pürgib pildile

Eelmise aasta septembris toimus Uk-
rainas Mahepõllumajanduse Liidu or-
ganiseeritud esimene mahenädal ees-
märgiga tõsta inimeste teadlikkust ja 
tutvustada mahepõllumajandust ja 
-tooteid. Korraldati üle 100 ürituse, sh 
toiduvalmistamise õpitubasid, ekskur-
sioone mahetaludesse ja -poodides-
se ning töötlejate juurde. Mahenäda-
la tähtsündmus oli Kiievi 5. mahelaat, 
mida külastas ligi 20 000 inimest. Kor-
raldatakse ka muid mahepõllumajan-
dust tutvustavaid üritusi, nt Kiievi toidu-
messi raames.
2014. a BIOFACHil oli Ukrainal esma-
kordselt oma messiboks, kus tooteid 
esitles üheksa maheettevõtet. Osale-
mist toetas Ukraina-Šveitsi ühisprojekt 
„Organic Market Development in Uk-
raine“.
Mahepõllumajandusalane teadustöö 
Ukrainas sisuliselt puudub. Ka kesk- ja 
kõrgharidus on keskendunud traditsioo-
nilisele põllumajandusele. Selles osas 
on muutused toimumas ja riigi suu-
rim põllumajandusülikool on mahepõl-
lumajanduse moodulid oma õppeka-
vadesse juba lisanud. Suur puudus on 
kompetentsetest nõuandjatest ja kooli-
tajatest.

Ukraina seni veel vähearenenud ma-
hetootmine kogub hoogu ning juurde 
tuleb tarbijaid, kes hindavad puhast ja 
kontrollitud toodet. Järk-järgult suure-
neb ka riigi huvi. Loodetavasti saab ma-
hepõllumajanduse areng vaatamata po-
liitilisetele ja ühiskondlikele tormidele 
jätkuda.

ARgO PEEPSON

ülevaade

Pilk Euroopa viljaaita - Ukrainasse
Ukrainas toimuv ei jäta külmaks ilmselt ühtegi Eesti inimest ja hoiab meie pilgud pidevalt seal toimu-
val. Loodame, et põllumehed on saanud kevadtööd rahulikult ära teha ja mahetootmine saab viljaka-
te mustmuldade poolest tuntud riigis areneda.

Kontrollorganisatsiooni Organik 
Standart logo
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uudised

Maailma 164 riigis oli 2012. a 
1,9 miljonit mahetootjat, kes 
majandasid 37,5 mln ha ma-

hemaad (0,9% kogu maailma põlluma-
jandusmaast). 
Mahemaa pindala kasvas võrreldes 
2011. a 200 000 hektari võrra, nt Aafri-
kas 7% ja Euroopas 6%. Kaks kolman-
dikku (22,5 mln ha) kogu mahemaast 
moodustasid püsirohumaad ja karjata-
tavad alad, põllumaa (7,5 mln ha) võt-
tis enda alla 17% ning püsikultuurid 
(3,2 mln ha) 7%. 
Põllumaal kasvatatakse kõige roh-
kem teravilja ja rohusööta, püsikul-
tuuride puhul võtavad suurema osa 
pinnast kohvi ja oliivid. Teraviljadest 
oli kõige suurem pind (42%) nisu 
all, järgnesid oder ja kaer (mõlemad 
13%). Suurim maheteravilja pind oli 
USAs. Mahetsitruselisi kasvatati kõi-
ge rohkem Itaalias, kakaoistanduste 
pind oli suurim Dominikaani vaba-
riigis ja kohvistanduste pind Mehhi-
kos. Maheviinamarjakasvatuse kolm 
juhtriiki olid Hispaania, Prantsusmaa 
ja Itaalia ning see valdkond laieneb 
väga kiiresti. Maheköögivilja pind oli 
suurim USAs.
Looduslikke alasid, kust korjati mahe-
tunnustusega saadusi, oli 30 mln ha. 
Kõige suurem oli see ala Soomes, kus 
korjatakse peamiselt marju.
Kolmandik kogu maailma mahemaast, 

12,2 mln ha, asus Okeaanias, järgnesid 
Euroopa (30%, 11,2 mln ha) ja Ladina-
Ameerika (18%, 6,8 mln ha). 
Riikidest oli suurima mahemaa pind-
alaga Austraalia (12 mln ha, millest 
97% moodustasid ekstensiivsed rohu-
maad), järgnesid Argentina (3,6 mln 
ha), USA (2,2 mln ha), Hiina (1,9 mln 
ha) ja Hispaania (1,6 mln ha). 
Protsentuaalselt oli enim mahemaad 
Falklandi saartel (36,3%), järgne-
sid Liechtenstein (29,6%) ja Austria 
(19,7%).  Veel seitsmes riigis, sh Eestis, 
oli mahemaad üle 10%.
80% kõikidest maailma mahetootja-
test elab arengumaades. Nagu vara-
sematel aastatelgi, oli kõige enam ma-
hetootjaid Indias (600 000), Ugandas 
(189 610), Mehhikos (169 707) ja Tan-
saanias (148 610). 
Mahetoiduturu üleilmne käive oli 
2012. a ca 50 mld eurot. Suurim turg 
oli USAs (käive 22,6 mld eurot ja kasv 
10%), millele järgnesid Saksamaa (7 
mld eurot) ja Prantsusmaa (4 mld eu-
rot). 
Inimese kohta tarbiti mahetoitu enim 
Šveitsis (189 eurot) ja Taanis (159 eu-
rot), 100 eurot ületas see veel Luksem-
burgis, Liechtensteinis ja Austrias.
2013. a ülevaade avaldatakse 2015. a 
veebruaris.
Allikas: Helga Willer, FiBL Switzerland, 

www.organic-world.net

Ligi 2 miljonit mahetootjat üle maailma

Mahetoidu müük on Itaalias vii-
mased kümme aastat järje-
panu kasvanud. Tegutseb üle 

1200 spetsiaalse mahepoe, mahetoo-
teid müüvad ka tavalised super- ja hü-
permarketid. 
2013. a esimeses kvartalis kasvas ma-
hetoidu müük supermarketites 8,8% 
(2012. a 7,3%, 2011. a 9,2% ja 2010. 
a 11,7%). Kasvumootoriks on riigi kir-
de- ja loodeosa, kus müüakse üle 70% 
kogu mahetoidust. Itaalia maheturu 
mahuks hinnati 2012. a 3,4 mld eurot. 
Tootegrupiti oli mahemüügi kasv järg-
mine: munad 17%; makaronitooted, 
riis ja maiustused 9%; puu- ja köögivi-

li 8,6%, lihatooted 5,3%, piimatooted 
4,1%. 
2012. a kulutasid itaallased supermar-
ketites iga päev 100 000 eurot, et osta 
67 tonni mahepiima, 93 000 eurot ku-
lus 20 tonni mahejogurti ja ligi 160 000 
eurot 400 000 mahemuna ostmiseks.
Itaalia mooside ja marmelaadide turu-
liider (20% turuosa) on 2006. aastast 
mahetootja Rigoni di Asiago Spa, kelle 
maht ületab isegi supermarketite oma-
märgitooteid. Ligi pooled maheettevõt-
ted plaanivad lähiajal tööjõudu juurde 
palgata.
Alla 200 m2 müügipinnaga mahepoes 
pakutakse keskmiselt 1500 eri toodet, 

suuremates mahepoodides üle 3000 ni-
metuse ja mahesupermarketites, mida 
on ligi 150, üle 4000. Tavasupermarke-
tites ei ületa mahetoodete arv enamas-
ti 350 nimetust. Ligi 2500 tootjat müü-
vad otse talust ja taluturgudel. Itaalias 
tegutseb 300 mahetoitu pakkuvat resto-
rani. Suure panuse maheturu arengusse 
on andnud mahetoidu laialdane pakku-
mine lasteasutustes.

Itaalia mahemaa pind ulatus 2012. a lõ-
pus 1,2 mln hektarini (u 9% kogu põllu-
majandusmaast), mahetootjaid oli kok-
ku ligi 44 000.

Allikas: Roberto Pinton, AssoBio

Itaalias on mahetoidu müük kasvanud 10 aastat järjest

Šveitsi mahesektori katusorganisat-
sioon Bio Suisse tutvustas mahe-
turu 2013. a andmeid – kasv jät-

kus nagu varasematelgi aastatel, olles 
võrreldes eelmise aastaga 12,1%.
Mahemüük oli AC Nielseni andmetel 
kokku 1,7 mld eurot (v.a spetsialisee-
runud maheedasimüüjad, otseturusta-
mine ja odavketid). Maheturu osakaal 
jõudis 7%-ni. Kasvas kõigi tootegruppi-
de müük, s.h oli värske toodangu müük 
860 mln eurot ja selle turuosa 9,1%. 
Kõige ostetumad mahekaubad olid mu-
nad ja leib. Kõige enam kasvas maheli-
ha ja puuviljade müük (mõlemal 16%). 
Mahepiima müük kasvas 3% ja sel-
le osa kogu piima müügist moodustas 
juba 18,6%. Mahejuustu müüdi 13,6% 
enam (6,3% kogu juustumüügist).
Enam kui kolmandik šveitslastest ostis 
mahetooteid mitu korda nädalas, inime-
se kohta kulutati mahekauba ostmiseks 
208 eurot aastas. Mahetoitu müüak-
se eelkõige tavalistes supermarketites, 
müügiliider oli Coop (48,8% mahetu-
ruosast), järgnes Migros (25,7%). Spet-
sialiseerunud mahepoodide turuosa oli 
12,6%. 
Mahemaa pindala oli 2013. a Šveitsis 
129 000 ha, mahetootjaid 5884 ja tööt-
lejaid 847.

Allikas: www.organic-world.net

Šveitslased jätkuvalt
esirinnas
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2012. a kasvas Euroopa maheturg 
6%, ulatudes 23 mld euroni. Ma-
hemüügi kasv oli riigiti väga eri-

nev. Suur kasv oli Soomes (+24%), 
Norras (+17,2%) ja Hollandis (+14,2%). 
Ühendkuningriigis seevastu müük võr-
reldes 2011. a vähenes, kuid hakkas 
kasvama 2013. a. 
2012. a oli Saksamaa 7 mld eurose käi-
bega jätkuvalt Euroopa suurim mahe-
turg. Suuruselt teine, Prantsusmaa ma-
heturg kasvas samuti, ületades 4 mld 
euro piiri. Mahetoodetele kulutati ini-
mese kohta kõige enam Šveitsis (189 
eurot aastas), Saksamaal seevastu 86 
eurot aastas.
Kogu mahetoodete müügimahust võtsid 
2011. ja 2012. a suurima osa, 20%-30% 
puu- ja köögiviljad. Eriti suur oli puu- ja 
köögivilja osa Itaalias, Iirimaal, Norras, 
Rootsis ja Saksamaal. Mahetoidu müü-
gis moodustavad värsked tooted tundu-
valt suurema osa kui tavatoidu müügis. 
Paljudes riikides, eriti Põhja-Euroopas 

on maheturul tähtsal kohal piim ja pii-
masaadused. Maheliha ja -lihatooteid 
on paremini kättesaadavad Belgias, 
Hollandis, Soomes ja Prantsusmaal, kus 
nende müük moodustab umbes 10% 
kõigi mahetoodete müügist. Seevastu 
paljudes riikides on just liha ja lihatoo-
teid maheturul väga vähe – peamiselt 
töötlemisvõimaluste puudumise tõttu, 
aga ka seepärast, et hinnavahe odava 
tavalihaga on väga suur. 
Teraviljatoodete suurema osakaaluga 
paistavad silma Tšehhi Vabariik, Soo-
me ja Norra. Pagaritooted moodusta-
vad ligi 10% kogu mahetoodete müü-
gist Šveitsis, Hollandis, Prantsusmaal, 
Rootsis, Soomes ja Saksamaal. 
Rohkem infot ülevaates „Organic Ag-
riculture in Europe – Prospects and De-
velopments“. Maheturu andmeid ko-
gusid FiBL ja AMI koos partneritega 
OrganicDataNetworki projekti raames. 

Allikas: www.organic-world.net

uudised

Euroopa turukasv jätkus 

Saksamaal aastaga 105 
uut mahepoodi juures

Ladina-Ameerika on märkimis-
väärne mahetoidu tootja. Organic 
Monitor uurimus näitab, et Bra-

siilia on üleilmselt oluline mahekohvi, 
-soja, -suhkru, -mahlade ja -ürtide toot-
ja. Argentinas ja Tšiilis on küllalt hästi 
arenenud mahe puu- ja köögiviljatoot-
mine, Kolumbia ja Peruu on spetsiali-
seerunud mahemaitseainetele. Suurem 
osa Ladina-Ameerika tootjaid on kes-
kendunud ekspordile, kohalik tarbimine 
on aga jäänud kesiseks.
Ladina-Ameerika 6,8 mln hektarit moo-
dustab maailma mahemaast 18%. Igal 
aastal eksporditakse siit 1 mld USD 
eest mahetooteid. Ladina-Ameerika on 
ka oluline õiglase kaubanduse toodete 
(kakao, suhkur, kohv) eksportija. Suu-
rem osa siinsetest Rainforest Alliance ja 
UTZ sertifitseeritud toodetest jõuavad 
Euroopasse ja Põhja-Ameerikasse. 
Mitmed uuringud näitavad, et Ladina-
Ameerika tarbijate teadlikkus kohali-
ku jätkusuutliku toidu osas suureneb, 
kuid kohalik nõudlus on siiski veel väi-
ke. Kõige suurem on mahetoidu turg 
Brasiilias. Sealne edukaim turusta-
ja Pão de Açúcar müüb Taeq märgi all 

ligi 700 mahetoodet. Firma teeb koos-
tööd kohalike talunikega. Ka teised suu-
red jaeketid nagu Wal-Mart ja Carre-
four investeerivad jätkusuutlike toodete 
turustamisse.
Native Products on üks tuntumaid Bra-
siilia firmasid, mille mahetooted on saa-
daval 20 000 Brasiilia müügikohas. Edu 
aluseks on lai toodete valik kohvist, 
suhkrust, mahladest ja hommikusöö-
gihelvestest kuni snäkkideni. Organic 
Monitori arvates on tootevaliku laien-
damine kohalike turgude arendamises 
võtmetähtsusega. Kohaliku mahetoo-
dangu puudusel imporditakse nt bee-
bitoitu ja jooke USAst. Kõrge transpor-
dikulu ja impordimaksud tõstavad aga 
toodete hindu. Paljud ladinaameerikla-
sed peavadki mahe- ja õiglase kauban-
duse toitu ning teisi ökomärgisega too-
teid luksuskaupadeks. 
Märtsis toimus São Paulos kõrgetase-
meline jätkusuutliku toidu kongress, kus 
osalesid paljud juhtivad äriettevõtted ja 
kontrollorganisatsioonid. 
Rohkem infot: www.sustainable-
foodssummit.com/lamerica

Allikas: Organic Monitor

Ladina-Ameerika: tootmisest tarbimisse

Kunagi varem pole Saksamaal 
avatud nii palju mahepoode 
(200-399 m2) ja supermarketeid 

(üle 400 m2) kui 2013. aastal. Kui 2012. 
a avatud 81 uut poodi oli märksa roh-
kem kui varasematel aastatel, siis eelmi-
sel aastal 105 poodi, ületades seda tule-
mus 30%-ga. Kokku avati mahekauba 
müügipinda ligi 50 000 m2.
Ühest küljest näitab see tarbijate mahe-
toidu nõudluse kasvu, teisalt aga seda, 
et suured maheketid laienevad ja kind-
lustavad turgu. Suurimad laienejad 
olid Denn`s Biomarkt, Alnatura ja Bio 
Companiy. Spetsiaalseid mahepoode 
ja -supermarketeid on nüüd Saksamaal 
kokku ligi 780. 

Allikas: www.organicmarket.info

Maheorganisatsiooni Soil As-
sociation iga-aastane Suurb-
ritannia maheturu ülevaade 

näitab, et mahemüük kasvas 2013. a 
ligi 3% ja oli kokku 1,79 mld naela (2,1 
mld eurot). Viimati kasvas Briti mahe-
turg 2008. a. Kasv tundub jätkuvat ka 
tänavu.
Müük supermarketites kasvas 1,2%. 
Riigi suurim mahetoidu jaemüüja 
Sainsbury`s kasvatas omamärgi mahe-
toodete müüki 7%, sarnane oli kasv ka 
teisel suuremal ketil Waitrose´l. 
Kõige enam kasvas piimatoodete müük 
(4,4%, sh piim 5% ja jogurt 7%). Köögi-
vilja, liha ja kala müük kasvas vastavalt 
3,4% ja 2,2%. Samuti laienesid mahe-
toitlustus ja ökotekstiili müük (kumb-
ki 10%). Populaarne on mahebeebitoit 
– 50% beebitoidule kulutatavast rahast 
läheb mahetoodetele. 
Soil Associationi tegevjuhi Rob Sexto-
ni sõnul näitab mahetoidu müügi kasv 
olukorras, kus tavatoidu müügimahud 
on pidurdunud, mahesektori suurt kas-
vupotentsiaali. Sõnum supermarketite-
le ja teistele edasimüüjatele ning kogu 
mahesektorile tervikuna on ühene – kui 
mahetooted on kättesaadavad ja neid 
hästi reklaamida, jätkavad tarbijad neile 
usaldusväärsete toodete ostmist. 

Allikas: www.soilassociation.org

Brittide turg 
endeneb taas



Väljaandja:
Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus

Tuglase 1-6, 51014 Tartu 
Tel 742 2051
e-mail: mahepm@gmail.com

etaja: Merit Mikk
Toimetaja: Airi Vetemaa

The Newsletter publishes over-
views, research articles, news 
and practical advice on organic 
farming.
Trükk: Ecoprint AS

trükised, internet

üritused

17.-18. november 2014
3rd IFOAM EU Organic 
Processing conference
Paris, France

http://www.ifoam-eu.org/en/
events/3rd-ifoam-eu-organic-
processing-conference

10.-12. september 2014
8th European Organic        
congress 
Implementing Innovative Ecolo-
gical Solutions for Farmers and 
Rural communities

Bari, Italy
http://organic-congress-ifoameu.
org/en/

Euroopa Liidu uus maheveeb

Euroopa Komisjon avas uue mahepõllumajanduse internetilehe 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic 

Info on inglise, saksa ja prantsuse keeles. Mõned dokumendid on saadaval ka rohke-
mates keeltes.

Leheküljel on info selle kohta, mis on mahepõllumajandus, miks mahe on usaldusväär-
ne, kuidas mahetootjaks saada ja kuidas toimub mahepõllumajanduse rahastamine 
ELis. Samuti leiab ELi õigusaktid ja muud olulisemad dokumendid ja statistikat.

Hulgaliselt leidub allalaetavaid mahepõllumajandust tutvustavaid materjale - fotosid,  
videosid, postereid, infograafikuid, brošüüre jm, sh ka eesti keeles. 

Lugeda saab uudiseid, lastele on lastenurk.

postiaadress

Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: Euroopa 

investeeringud maapiirkondadesse

13.-15. oktoober 2014
18th Organic World cong-
ress & IFOAM general      
Assembly
Istanbul, Turkey

http://www.ifoam.org

www.maheklubi.ee
Mahepõllumajanduse veebikeskkond 
www.maheklubi.ee ootab lugema ma-
hepõllumajanduse infot ja uudiseid 
meilt ja mujalt. 
Siit leiab teavet teadusuuringute, pro-
jektide ning koolituste ja muude sünd-
muste kohta ning enamiku Eestis välja 
antud mahepõllumajanduse trükistest, 
sh Mahepõllumajanduse Lehe. 

Maheklubi on ka 

Facebookis.
Ootame külastama ja sõbrunema :-)


