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Mahepõllumajandus 2013

Mahepõllumajanduse registrisse kantud 1552 
ettevõtet, neist loomakasvatusega tegeleb 
977, sealhulgas 32 mesindusega. 
Korjealadelt taimede ja seente korjamisega 
tegeleb 38 ettevõtet. 
Mahepõllumajanduslikku maad kokku 153 360 
ha, sellest mahe maad 131 544 ha. 
Korjealade pind on 40 500 ha.



Ettevõtted 2013



Mahepõllumajanduslik maa 2013, ha



Kultuurid 2013



Teravilja kasvatamine 2013, hektarid



Loomakasvatus 2013

2012 2013 Muutus %

Veised 31418 35569 + 13

sh lüpsilehmad 2937 2610 - 11

Lambad 48342 47931 -1

Kitsed 1108 1245 + 12

Hobused 2068 2147 + 4

Sead 1105 890 - 19

Kodulinnud 30648 28515 -7

sh munakanad 26509 19456 -26

Mesilased 864 1510 + 75



Mahetoodang 2012 aastal (1)

Toodang, tonn     saagikus, tonn/ha

Talinisu 2405 2,3 (1,6)*

Suvinisu 3466 1,5     (1,7)*

Speltanisu 206 1,5 (1,1)*

Rukis 6420 2,25 (1,35)*

Oder 4118 1,5 (1,5)*

Kaer 16615 2,1 (1,8)*

* 2011 saagikus



Mahetoodang 2012 aastal (2)

Toodang, tonn     saagikus, tonn/ha

Kartul 2295 12,8    (13,6)*

Hernes 1704 1,3 (1,7)*

Põlduba 3,5 1,5 (1,9)*

Suviraps, - rüps 214 0,6 (0,7)*

Taliraps, -rüps 1755 1,0 (1,0)*

* 2011 saagikus



Nõuete rikkumised 2013

• Vormistatud on 10 ettekirjutust.
Põhilised rikkumised: arvestuse pidamine 
nii taime- kui loomakasvatuses, loomade 
märgistamine ja eristatavuse tagamine 
maade puhul

• Väärtegusid on menetletud 8 
Põhilised rikkumised: tavaloomade toomine 
ja tavasööda kasutamine



Tähelepanekud (1)

• Külvikorda kasutatakse 930 ettevõttes, (60 %)
külvikorda rakendatakse ca 13 000 põllul

• Põldude väetamisega tegeleb 580 ettevõtet.

• Taimekaitsega tegeles 50 ettevõtet. 
Kasutati NeemAzal, taimeleotiseid, 
puutuhka.



Tähelepanekud (2)

• Mahepõllumajandusliku 
taimekasvatussaaduste märgistamisega 
tegeleb 400 ettevõtet ehk 25 % ettevõtteid

• Mahepõllumajandusliku loomakasvatus-
saaduste märgistamisega tegeleb 220 
ettevõtet ehk 22 % ettevõtteid



Probleemid 2013

• Soov kasutada keemilisi taimekaitsevahendeid 

umbrohu tõrjeks

• Kontrolli käigus ei olnud võimalik tuvastada 

kasvatatavat kultuuri

• Keemilise taimekaitsevahendi kasutamine 

peale korralist kontrolli

• Mesinduses: a) mesinikud ei registreeri oma 

mesilaid PRIA loomade registrisse; b) 

mesilasperede suurus on väga erinevalt 

tõlgendatav



Kitsaskohad tootmises

• Mahepõllumajanduses lubatud väetiseid ja 
taimekaitsevahendeid on väga vähe saada

• Maheseemne tootmine on teinud viimasel 
paaril aastal väikese paranemise

• Mingil määral on paranenud
mineraalsöötade turustamine ja kasutamine

• Praktiliselt puudub söödatööstus 



Mahepõllumajanduse suunad

• Püsirohumaade pind suureneb - moodustades   
68 % rohumaade pinnast (65 389ha).

• Loomade arv suureneb, eriti veised – ettevõtted 
orienteeruvad üha rohkem ekstensiivse 
loomakasvatuse suunale

• Teravilja kasvupind on jäänud võrreldes 2012 
samaks, kuid teravilja realiseerimine Eestist välja 
on suurenenud 

• Endiselt on vähenenud köögivilja kasvatamise 
pinnad

• Lüpsikarja vähenemine 



IT arendused 2014 - 2015

• Kliendiportaali arendused (arendab PM)

• PMA ja PRIA ühtse teabe esitamise vormi ja 

keskkonna loomine (põldude teabe esitamine 

koos toetuse taotlemisega ühel vormil) – peaks 

rakenduma 2015 maikuus

• EAGIS-i rakendumine ja liidestamine registriga 

(sellega peaks lõppema põllukaartide esitamine 

paberkandjal)



Mida uut 2014

• Alates 2014 aastast peavad kontrolliasutused 
võtma kontrollproove taimekaitse jääkide 
tuvastamiseks vähemalt 5 % ettevõtetest (ca 80 
proovi e. 4 korda rohkem)

• Alates 01.01.2014 ei tohi kariloomi pidada lõas. 
Lõaspidamine on lubatud vaid väikeettevõtetes 
(Eestis loetakse selliseks ettevõtteks 20 LÜ
lõastatavaid loomi) 



Tänan tähelepanu eest!  


