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Mahepõllumajanduse eesmärk on tervisliku ja võimalikult 
loodusliku päritoluga inimtoidu tootmine ja samas puhta ning viljaka 
mullakeskkonna säilitamine. Suurte saakide saamine pole omaette 
eesmärk.  

Taimede väetamiseks ei tohi kasutada sünteetilisi 
mineraalväetisi ja üldjuhul tööstuslikult töödeldud orgaanilisi ning 
looduslikke mineraalväetisi, mullaomaduste parandajaid ning 
keemilisi taimekaitsevahendeid. Nimekirjad mahepõllumajanduses 
kasutada lubatud loodusliku päritolu väetiste, taimekaitsevahendite ja 
nende kasutamise tingimuste kohta leiab Põllumajandusameti 
kodulehelt aadressil www.pma.agri.ee, kust avada lingid – 
Mahepõllumajanduses lubatud väetised ja Mahepõllumajanduses 
lubatud taimekaitsevahendid. 

Mahepõllumajanduslikke loomi tuleb sööta 
mahepõllumajandusliku söödaga. Sööda peaks põhiliselt tootma oma 
ettevõte. Nii välditakse ka keemiliste taimekaitsevahendite jääkide 
sattumist toiduainetesse ja sööta. Samuti ei tohi kasutada GMO-id. 

Mahetaimekasvatuses tohib Põllumajandusameti loal kasutada 
mahepõllumajanduslikult toodetud sõnniku asemel tavatootmisest 
pärit sõnnikut. Kasvatatava kultuuri mingi liigi 
mahepõllumajandusest pärit seemne või taimse paljundusmaterjali 
puudumisel Eestis tohib kasutada ka selle liigi tavatootmisest 
pärinevat seemet või taimset paljundusmaterjali. Kui mahetootja 
taotleb 2009. aastast lisaks mahepõllumajandusliku tootmise 
toetusele ka keskkonnasõbraliku majandamise toetust, peab ta igal 
aastal toetusõiguslikust põllumajandusmaast vähemalt 15% 
(sisuliselt põllukülvikorras olev maa) külvama sertifitseeritud 
seemnega. Nimekirja Eesti maheseemne andmekogus saada olevatest 
sertifitseeritud seemnetest ja paljundusmaterjalist leiab 
veebiaadressil www.pma.agri.ee.  

Mahepõllumajanduslik tootmine peab ettevõttes olema 
seadusandluse nõuete järgi Põllumajandusameti poolt riiklikult 



tunnustatud. Tunnustamata tootmist ei käsitleta 
mahepõllumajandusliku tootmisena. 

Maheviljelusele ja -taimekasvatusele seatavad tingimused 
tulenevad üldiselt EL nõukogu määrusest nr 834/2007. Seal 
sätestatud Taimekasvatuse eeskirjade järgi peab 
mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses järgima järgmisi nõudeid: 

• kasutama maaharimis- ja maaviljelusviise, mis säilitavad 
või suurendavad orgaanilist ainet mullas, parandavad mulla 
stabiilsust ja mulla bioloogilist mitmekesisust ning tõkestavad 
pinnase tihenemist ja mullaerosiooni; 

• kasutama sellist mitmeaastast külvikorda, mis säilitab ja 
suurendab mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust ning kus 
kasutatakse liblikõielisi ja haljasväetistaimi ning eelistatavalt 
komposteeritud sõnnikut või mahepõllumajanduslikust tootmisest 
pärit komposteeritud materjali. 

Liblikõieliste taimede kasvatamine külvikorras on 
mahepõllumajandusliku tootmise üheks põhitingimuseks. 
Põllukülvikorras peab vähemalt üks kasvatatavatest kultuuridest 
olema puhas liblikõieline terakultuur, heintaim või liblikõieliste-
kõrreliste heintaimede segu. Püsirohumaadel liblikõieliste kultuuride 
kasvatamise nõuet ei ole. Püsirohumaadele mahetoetuse saamiseks 
tuleb nende hektari kohta pidada vähemalt 0,2 lü karjatatavaid 
mahepõllumajandusloomi. 

Mullaviljakuse otsest säilitamist Põllumajandusamet ja PRIA ei 
kontrolli, kuna see on keeruline. Määruses nr 44 (2010) 
“Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise nõuded… ” pole 
samuti kehtestatud täiendavaid nõudeid mullaviljakuse säilitamiseks. 
Seetõttu jääb mullaviljakuse säilitamine eelkõige mahetootja oma 
ülesandeks. 

 
Mullaviljakuse säilitamine loomasööda tootmisel 

Ühe võimalusena aitabki mullaviljakust säilitada või parandada 
liblikõieliste heintaimede kasvatamine külvikorras mahesööda 
tootmiseks. Liblikõieliste taimede juurtel elutsevad mügarbakterid 
seovad mulda suure koguse õhulämmastikku (50–300 kg/ha). 
Liblikõieliste heintaimede juurtel elavad mügarbakterid seovad 
tunduvalt rohkem õhulämmastikku kui üheaastased liblikõielised 



terakultuurid (hernes, põlduba, vikk jm). Paraku sellest üksinda 
sageli ei piisa. Liblikõielised heintaimed ei seo mulda teisi vajalikke 
taimetoiteelemente (näiteks fosforit ja kaaliumi), kuid soodustavad 
nende omastamist. 

Mullaviljakus võib väheneda siis, kui saagiga eemaldatakse 
taimetoiteelemente mullast tunduvalt rohkem kui tagastatakse ja 
mulla orgaanilise aine ning huumusesisaldus väheneb. See juhtub 
siis, kui: 

• liblikõielisi ja kõrrelisi heintaimi või haljasväetistaimi on 
külvikorras liiga vähe; 

• sõnnikut ja komposte kasutatakse vähe või ei kasutata üldse; 
• teraviljapõhku ei tagastata põllule otse või allapanuna läbi 

sõnniku; 
• liiga sageli kasutatakse mustkesa; 
• taimekasvatuse jääke kasutatakse energia tootmiseks 

põletamise või biogaasi tootmise teel. 
Mulla orgaanilise aine ja huumusesisalduse säilitamisega on 

võimalik maheviljeluses mullaviljakuse langust oluliselt pidurdada 
ka siis, kui toiteelemente eemaldatakse mullast saagiga rohkem, kui 
näiteks sõnnikuga suudetakse tagastada. Nimelt on suur osa mulla 
orgaanilisest ainest raskesti lagunev ja nii aitab see pikaajaliselt 
siduda suure osa toiteelementidest, mida taimed saavad lisaks 
väetistele osaliselt igal aastal kasutada. Lisaks säilitab ja parandab 
mulla orgaanilise aine sisalduse tõus mulla struktuuri, tõstab 
vihmausside, mullabakterite ja -seente osakaalu ja vähendab 
kahjulike taimehaiguste tekitajate hulka. Liblikõielised ja kõrrelised 
heintaimed oma suure juuremassi ja maapealse pinna aastaringse 
kaetuse tõttu toodavad mulda ka märkimisväärse koguse orgaanilist 
ainet. Et veiste, lammaste, hobuste ja kitsede pidamisel on 
heintaimede-alune pind söödatootmisettevõttes tavaliselt suurim, 
annab see hea võimaluse mulla orgaanilise aine sisalduse 
säilitamiseks ja tõstmiseks ning ka märkimisväärse koguse sõnnikut s 
põldude väetamiseks maheviljeluses. 

PRIA määratud mahepõllumajandusliku tootmise toetuse alusest 
põllumajandusmaast oli 2009. püsirohumaade (koos poollooduslike 
kooslustega) all umbes 47%, liblikõieliste (põhiliselt heintaimed) all 
koos allakülvidega 26% (põllukülvikorra keskmisena umbes 50%) ja 



lühiealiste kõrreliste all 8%. Kokku moodustas heintaimede-alune 
pind määratud toetusalusest mahepõllumajandusmaast 2009. aastal 
umbes 80%. See põllumajandusmaa osa panustab kindlasti mulla 
orgaanilise aine sisalduse ja mulla struktuuri säilimisse vähemal või 
suuremal määral. Samas võib rohumaade-alustes muldades P ja K 
sisaldus kiiremini väheneda kui näiteks tera- ja kaunviljade 
kasvatamisel, kui neile pole anda piisavalt sõnnikut. 
Põllumajandusameti mahepõllumajanduse registris olevate 
põllumajandusloomade arvu alusel toodetakse mahepõllu-
majandusliku haritava maa kohta keskmiselt sõnnikut vaid 3 t/ha 
aastas. 

Põllumajandusuuringute Keskuse mahekülvikorra katses 
Kuusikul kasutatakse söödatootmiseks järgmist viljavaheldust: 

• ristikurohke põldhein; 
• ristikurohke põldhein; 
• suvinisu; 
• hernes+kaer; 
• oder põldheina allakülviga. 
Allapanuga tahesõnnikut on siin rotatsiooni jooksul antud kaks 

korda 45(30) ja 30 t/ha. Huumusesisaldus on ühel uuritaval väljal 
tõusnud 3% (2003. a) 3,3%-ni (2009. a). 

Paraku tarvitavad heintaimed saagi moodustamiseks suhteliselt 
suure koguse toiteelemente. Kuusiku mahekatses eemaldati 
põldheina kahe niitega ühel külvikorraväljal NPK tunduvalt rohkem 
kui nisu ja odra terade ning põhuga kokku (tabel 1). Eriti tugevalt 
tarvitavad heintaimed kaaliumi. Niisiis ühelt poolt heintaimed 
suurendavad mulla orgaanilise aine sisaldust ja parandavad 
mullastruktuuri, teiselt poolt võivad nad muldi fosforist ja kaaliumist 
vaesestada, kui põld ei saa piisavalt sõnnikut. 

Sõnniku andmine söödatootmisele orienteeritud põldheina-
rohkes külvikorras on väga vajalik, sest ilma selleta oleks 
NPK-bilanss negatiivne ja taimed toituksid osaliselt mullavarude 
arvel, vähendades mullaviljakust (joonis 1). Kuigi liblikõielised 
heintaimed toovad mügarbakterite toimel mulda suure koguse 
lämmastikku, siis niidetega viiakse sellest suur kogus ka minema. 
Kui sõnnikuga ei väetata, võib N-bilanss mullas jääda terve 
külvikorra rotatsiooni läbimise järel ikkagi miinuspoolele.  



Tabel 1. NPK eemaldamine Kuusiku mahekatses ristikurohke 
põldheina- ja teraviljasaakidega 3. väljal (2004–2007) 
 

N eemald kg/ha 
aastas 

P eemald kg/ha 
aastas 

K eemald kg/ha 
aastas Taimne 

materjal Sõnni-
kuta 

Sõnni-
kuga 

Sõnni-
kuta 

Sõnni-
kuga 

Sõnni-
kuta 

Sõnni-
kuga 

Ristikurohke põld-
hein kaks niidet 168 192 17 19 200 249 
Nisu terad 40 45 10 11 13 14 
Odra terad 32 42 7 8 11 13 
Nisu põhk 13 14 2 2 34 36 
Odra põhk 7 8 1 2 14 17 
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Joonis 1. NPK-üldbilanss 5-väljalise põldheinarohke mahekülvikorra 
mullas kultuuride 1. rotatsiooni järel 3. väljal (sõnnik 45+30 t/ha) 

 
Kui jätta teise aasta põldheina viimane niide koristamata ja 

kasutada haljasväetiseks, saaks NPK-bilanssi tunduvalt parandada. 
Katses on ädala haljasmass sisaldanud N 45–95 kg/ha, P 6–9 kg/ha ja 
K 55–110 kg/ha. 



Sõnniku mitteandmisel vähenes katsemullas ka taimedele 
omastatava P- ja K- sisaldus. 

Püsirohumaade muldade P- ja K- sisaldus on sageli tunduvalt 
madalam kui põllukülvikordade muldades. See tuleneb sageli nende 
muldade looduslikest iseärasustest, kuid teiselt poolt sellest, et 
püsirohumaadele ei jagu või on kulukas vedada sõnnikut. See 
olukord esineb sageli ka tavaviljeluses. 
 
Põllukülvikorrad maheveisekasvatusettevõttes 

Veisekasvatusettevõttes on põllukülvikordade ülesandeks 
loomade söödaga varustamine. Lähtuvalt söödatootmisest tuleb 
külvikorda valida ka kultuurid. Et mahetootmises ei tohi kasutada 
tavatootmisest pärinevat sööta, kuid energiarikast mahejõusööta 
Eestis ei toodeta, peab maheviljeleja vajalikud söödataimed ise 
kasvatama. Külvikorda tuleks valida selline kultuuride järjestus, mis 
soodustaks mulla orgaanilise aine ja mulla struktuuri säilimist ja 
parandamist, vähendaks umbrohtumust ja takistaks taimehaiguste ja -
kahjurite ning toksiinide levikut mullas. Selline planeerimine 
võimaldab maheviljeluses söötade kvaliteeti ja saagikust oluliselt 
parandada ja vähendada tootmiskulusid.  

Eestis kasvatatakse mahetootmises teraviljadest kõige rohkem 
vähenõudlikku kaera. Samas ei tohi kaera kasvatada põldudel, kus 
esineb tuulekaera. 

Liblikõieliste heintaimede sage kasvatamine külvikorras ning 
sõnniku piisav kasutamine aitabki mullaviljakust säilitada ja 
parandada ning umbrohte alla suruda. Seega püsivad või tõusevad ka 
saagid ja nende kvaliteet. Kõrgema mahetoetuse (1865 EEK/ha) 
saamiseks ei saa põldheina külvikorras viljelda praegu rohkem kui 
kolm aastat järjest, eeldusel, et üks aasta neist on külviaasta. Siin on 
tootjale mõtlemisainet, kas pikemaealist lutserni ja ida-kitsehernest 
põllukülvikorras kasvatada, või viia need pikema eaga püsirohumaa 
segudesse ja leppida väiksema toetusmääraga (1200 EEK/ha).  

Haljasväetiseks tuleks viljelda eeskätt liblikõielisi heintaimi, 
mis seovad mulda lämmastiku ja toodavad orgaanilist ainet. 
Haljasväetistaimi ei tohiks sõnniku puudusel või vähesusel põllult ka 
osaliselt eemaldada, sest sellega viiakse põllult ära suur kogus 
NPK-d. Kogu nende kasvuaasta maapealne mass peaks jääma 
põllule. Suurema maapealse massi saamiseks ja sissekünni 



hõlbustamiseks tuleks neid suvel 1–3 korda enne õitsemist kärpida. 
Selleks sobib kõige paremini kasutada niiduk-hekseldit. Kuni 30 cm 
kõrguse taimiku kärpimiseks saab kasutada ka lattniidukit. Suure 
veesisaldusega haljasmass kuivab kokku ja ädala kasvu ei takista.  

Vahekultuuride ülesanne on orgaanilist ainet mulda juurde tuua, 
toiteelementide leostumist vähendada ja liblikõielistel ka N-
tootmine. Vahekultuuridena kasvatatakse kiirekasvulisi taimi, nagu 
valge sinep, suvirüps ja -raps, 1-aastane raihein, rukis ning 
liblikõielised heintaimed. Liblikõielised heintaimed on soovitatav 
külvata kevadel põhikultuuri alla. Valge sinep, suvirüps ja -raps, 
raihein ja rukis külvata kohe pärast põhikultuuri koristamist. 
Vahekultuurid küntakse sisse sügisel võimalikult hilja või kevadel. 
Eestis ei jõua vahekultuurid siiski sügise jooksul suurt massi 
moodustada ja nende mõju mullaviljakuse parandamisele võib jääda 
väikeseks. Taanis tehtud uuringutes vähendasid ületalve jäetud 
vahekultuurid eelkõige N leostumist. Terakultuuride saagikus tõusis 
vahekultuuride mõjul rohkem kerge lõimisega mullal. Raskematel 
muldadel oli mõju minimaalne. Vahekultuurid ei suru üldiselt alla 
vegetatiivselt levivaid umbrohte, mistõttu tuleb põlde sügisel sageli 
koorida. Sellega väheneb ka vahekultuuride mõju. 

 
Liblikõielised heintaimed põllukülvikordades 

Liblikõielisi heintaimi oleks soovitatav kasvatada 
põllukülvikordades põldheinana segus ühe või kahe pikemakasvulise 
kõrrelisega. Sobivamad kõrrelised on timut, harilik aruhein, põld-
raihein. Ülekaalu peaksid segudes säilitama siiski liblikõielised. 
Kõrrelised oleksid vaid kaasliigiks. Nende eesmärk on liblikõieliste 
heintaimede sileeruvuse ja loomadel seeduvuse parandamine. 
Timutit võiks põldheinasegusse külvata puhaskülvinormiga 2–4, 
harilikku aruheina 8–9 ja põld-raiheina 12 kg/ha. 

Haljasväetistaimi ja vahekultuure tuleks mahekülvikorras 
kasvatada sõnniku puudumisel või selle vähesusel. Kui 
maheettevõttes soovitakse silo asemel rohkem heina toota, peaks 
kõrreliste heintaimede hulka segudes tõstma. Liblikõieliste 
heintaimede kuivatamine on aeganõudvam kui kõrreliste heinaks 
kuivatamine. Heina kaarutamisel ja koristamisel variseb suur osa 
liblikõieliste lehtedest põllule ja nii kaotatakse suur osa söödast. 
Heina söödaväärtus on aga silost tunduvalt madalam. Liblikõieliste 



vähenemisel segudes seotakse mulda ka vähem õhulämmastikku ja 
nii võib mullaviljakus halveneda. 

Heina tegemine maheettevõttes on Eestis praegu küllaltki 
levinud. Silo tegemine on keeruline, kuna kasutada ei saa häid 
silokindlustuslisandeid ja sageli puudub ka vastav tehnika ning 
kogemus. 

Kui põllule külvatakse liblikõielisi, kus neid enne pole 
kasvatatud, või kasvatati palju aastaid tagasi (5–6 aastat), tuleks 
seeme töödelda sellele liigile omase mügarbakterpreparaadiga. 
Muidu ei teki liblikõieliste juurtele alguses küllaldaselt mügaraid ja 
liblikõielised taimed ei too mulda mitte õhulämmastikku, vaid 
võtavad selle mullast. Nende saak võib oluliselt väiksemaks jääda ja 
segus püsimine tunduvalt halveneda. Mügarbakterpreparaati saab 
seemnefirmade käest ja Põllumajandusuuringute Keskusest.  

Põldheinasaak suureneb sõnniku mõjul oluliselt just sealt 
saadava kaaliumi ja fosfori ning teiste elementide toimel. Suuri 
sõnnikukoguseid ei tasu aga heintaimede külviaastal korraga anda, 
sest liblikõielised hakkavad välja minema, kui kättesaadava 
lämmastiku hulk väetisest tõuseb üle 60 kg/ha. Kõige parem on 
sõnnikuga väetada eelkultuuri, siis saab anda rohkem sõnnikut. 
Põldheina külvi- ja kasvuaastal ei tasuks sõnnikut anda üle 35 t/ha. 

Parima söödaväärtusega silo saamiseks tuleb põldhein koristada 
vahetult enne liblikõieliste õitsemist või õitsemise alguses. See aeg 
saabub Eestis näiteks varase punase ristiku puhul 10.–20. juuni 
vahel. Pärast seda langeb heintaimede söödaväärtus kiiresti. 
Liblikõieliste heintaimede sage õitsemisfaasis koristamine vähendab 
nende kasutuskestust. 

 
Mida arvestada allakülvide tegemisel 

Tavaviljeluses soovitatakse põldheina külvil vähendada 
kattevilja külvisenormi 30%, et tihe kattevili ei halvendaks allakülvi 
arengut. Maheviljeluses ei arene toiteelementide väiksema 
kättesaadavuse tõttu suviteravili sageli nii tihedaks, et kattevilja 
arengut täisnormil külvates oluliselt halvendada. Kuusiku 
mahekatses on täiskülvinormiga (500–550 tera/m2) suviodra alla 
külvatud ristikurohke põldhein kõigil uuritud aastatel normaalselt 
arenenud. Siiski tasuks jälgida pealekülvatava teravilja tihedust just 



viljakamatel põldudel, mis on saanud rohkelt sõnnikut ja selle järgi 
otsustada, kas kattevilja külvisenormi vähendada. 

Allakülve võib teha kõigile teraviljadele, kaasa arvatud rukis ja 
talinisu ning -tritikale nende kevadise kasvu alguses. 

Odrast kui kõige lühema kõrrepikkusega teraviljast võivad valge 
mesikas ja punane ristik üle kasvada. Seetõttu tuleks valge mesikas 
kuivadel muldadel külvata odra (ka kaera ja suvinisu) tärkamise ajal 
või viljakamatel ja niiskematel muldadel alles teravilja 4. lehe faasis. 
Punase ristiku rohke põldhein soovitatakse küll külvata teraviljaga 
üheaegselt, kui aga on odrast ülekasvamise oht, tuleks külvata samuti 
teravilja tärkamise ajal.  

 
Kaunviljad põllukülvikorras 

Ratsiooni tasakaalustamiseks tuleks maheettevõttes kasvatada 
ka proteiinirikkaid liblikõielisi terakultuure. Eestis võiks viljelda 
neist hernest, vikki, põlduba ja 1-aastast söödalupiini. Kahjuks 
kasvatatakse kaunvilju Eesti maheettevõtetes vähe (alla 150 ha 
2009. a). Kaunvilju tuleks Eestis külvata katsetes kindlaks tehtud 
külvisenormidega. Külvisenormi vähendamisel umbrohtuvad 
kaunviljad kergesti. 

Hernes on tuntuim liblikõieline terakultuur. Proteiinisisaldus on 
22–35%. Puhaskülvina saab kasvatada poollehelisi sorte, mille 
seisukindlus ilma tugikultuurita on rahuldav kuni hea. Leherohked 
sordid vajavad üldiselt tugikultuuriks suviteravilju või rapsi, rüpsi ja 
valget sinepit. Herne puhaskülvid umbrohtuvad maheviljeluses 
kergemini kui teraviljad. Seetõttu sobiksid paremini segukülvid 
kaera, suvinisu ja odraga. Kaer suurema lehemassi ja parema kasvu 
tõttu sobib sageli paremini kui oder. Herne puhaskülvinorm on 250–
300 kg/ha, väiksemaseemnelistel sortidel 100–120 kg/h). Segaviljana 
võiks külvata 150–180 kg/ha hernest ja 50–60 kg/ha teravilja. 
Kuusiku mahekatse näitas, et soodsal kasvuaastal võib ka väikese 
külvisenormiga kaer herne üle valitsema hakata ja saagi kogu 
proteiinisisaldus kõvasti langeda, kuigi kogusaak herne puhaskülviga 
võrreldes tõusis märgatavalt. 

Pikema varrega ja leherikkad söödahernesordid sobivad koos 
kaera vm teraviljaga ka silo valmistamiseks. Siloks koristatakse 
kaunte moodustumisel. Segatise kuivainesisaldus on selleks ajaks 
kõrgem, mis parandab ka sileeruvust.  



Hernes on suhteliselt põuatundlik. Kuusiku mahekatses andsid 
varased külvid märgatavalt suurema saagi kui hilisemad. Tõusmed 
taluvad üldiselt -6 kuni –8 °C külma. 

Suviviki terad on hernest kõrgema proteiinisisaldusega (üle 
30%). Viki-kaera segatis on kindlasti oluline suurepärase silo 
valmistamiseks ja haljassöödana, aga ka terakultuurina 
maheviljeluses. Seeme on Eestis saadaval. Enne Teist maailmasõda 
oli vikk segatise üks peamisi kultuure. Vikk vajab kasvatamiseks 
kindlasti tugikultuuri. Külvisenorm on vikil 35–70 kg/ha ja kaeral 
50–60 kg/ha. Suurema saagi saamiseks tuleks külvata vara, kuna on 
niiskusenõudlik. Teraks kasvatamisel võib suvivikki külvata edukalt 
ka rapsi ja rüpsi ning valge sinepiga. Osa ladvas olevaid vikikaunu 
võib koristamise ajaks mitte valmida, kuid nad järelvalmivad ka 
niidetult hästi ja nii võib koristada kahefaasiliselt. 

Põlduba sobib terade kõrge toorproteiinisisalduse (28–35%) 
tõttu samuti söödakultuuriks. Hernest on ta kasvutingimuste suhtes 
nõudlikum. Tõusmed taluvad -6°C öökülma. Ka seemnete valmimine 
on ebaühtlasem. Kergetel ja väheviljakatel muldadel jääb saak 
väikseks. Põlduba on kõige parem külvata mai algusest keskpaigani. 
Esimesel mullaharimisvõimalusel külvatud põlduba ei pruugi anda 
arvestatavat saaki, mõnevõrra hilisem külv võib anda suurema saagi. 
Põldoa külvisenorm on olenevalt sordist 140–260 kg/ha. Sobivaim 
on laiarealine (45–60 cm) külv. Umbrohutõrjeks tuleb kindlasti mitu 
korda vahesid harida. 

Lupiini  terad on põldoast, hernest ja vikist veelgi kõrgema 
proteiinisisaldusega (40–50%). Söödataimeks sobivad hästi 
1-aastastest lupiinidest valge lupiin, kollane lupiin ja sinine e 
ahtalehine lupiin. Neist saab ka väärtuslikku silo ja haljassööta. 
Mitmeaastased lupiinid mürgiste alkaloidide sisalduse tõttu 
söödataimeks ei sobi. Lupiini teeb maheviljeluses väärtuslikuks 
kindlasti ka see, et ta kasvab happelistel ja liivastel muldadel. Raske 
lõimisega, liigniisked ja aluselised mullad ei sobi. Kuna 1-aastane 
lupiin on soojanõudlik, ei pruugi lupiiniseeme meie tingimustes alati 
täielikult valmida. Eestis tehtud katsete alusel on lupiini soovitatud 
külvata 10 päeva pärast esimest külvivõimalust või mai keskel. 
Tuleks aga arvestada, et 1-aastased lupiinid on öökülmatundlikud ja 
kahjustuvad oluliselt juba 1–3 miinuskraadi juures. Külvisenorm on 



150–180 kg/ha. Külvis tuleks töödelda mügarbakteriga, muidu 
võivad taimed mügarbakterite puudusel kiratsema jääda.  

Nõudluse puudusel pole lupiiniseemne müük Eestis levinud. 
Küll kasvatatakse lupiini aga Taani mahetaludes. 

 

 
Valge lupiin Taani mahekatses Flakebjergis 2006. aastal. 

 Foto J. Kanger. 
 
Õlikultuurid ja mais põllukülvikorras 

Õlikultuuridest võiks mahesöödakülvikorras kasvatada eelkõige 
talirüpsi. Rüpsiõli pressimisel saadav kook on tõhus piimakarja 
ratsiooni tasakaalustaja ja piimatoodangu tõstja. Rüpsiseemneid saab 
puhtalt segada teraviljadega ja nii oluliselt jõusööda väärtust tõsta.  

Maheviljeluses tuleks Eestis kasvatada just talirüpsi, mis on 
talve- ja haiguskindlam kui taliraps. Talirüps peaks kindlasti saama 
vähemalt 40–45 t/ha sõnnikut. Talirüps on tunduvalt saagikam kui 
suvirüps ja -raps. Kuusiku mahekülvikorras teravilja järel kasvatatud 
suvirüps ikaldus, kuna tahesõnniku aeglase lagunemise tõttu ei 
saanud ta piisavalt lämmastikku ja teisi toiteelemente. Ka kahjustasid 
teda tärkamisel maakirbud. Talirüpsitaimed on kevadel maakirbu 
kahjustuse ajaks juba piisavalt suured ja kahjustus on väike. Küll aga 



võivad seemnete valmimise ajal talirüpsipõlde kahjustada seemnetest 
toituvad linnud. 

Rapsi ja rüpsi ei tasu haigusetekitajate ulatusliku leviku tõttu 
samale kohale enne 4–5 aastat külvata. 

Rüpsi ja rapsi lämmastikuvajaduse paremaks rahuldamiseks 
oleks õige neid külvata liblikõieliste heintaimede järele. Siin tuleb 
aga arvestada, et neil on mõningaid ühiseid taimehaigusi (ristõieliste 
valgemädanik), mis tõstab rapsi ja rüpsi haigestumise ohtu. Kuna 
Eestis pole seda uuritud, ei saa siin ka anda soovitust rapsi ja rüpsi 
(vm ristõielise) külvamiseks liblikõieliste järele. Tootmises võib seda 
siiski katsetada. Õlikultuuride kasvatust uurinud K. Kaarli on 
soovitanud liblikõielisi heintaimi rapsi ja rüpsi eelkultuurina siiski 
kasvatada. 

Rüpsi ja rapsi varte ning juurte eritistel on võime hävitada 
mullas tõhusalt paljusid haigusetekitajaid (näiteks juuremädaniku 
tekitaja) ja umbrohuseemneid. Neil on ka nematoodide-vastane 
toime. 

Talirüpsi soovitatakse külvata varakult – juba augusti 
keskpaigaks (kuigi külvatakse ka hiljem). Seetõttu sobivad tema 
eelviljadeks varem valmivad teraviljasordid. Külvisenorm on 3–7 
kg/ha. 

Maisi kasvatamine siloks võiks maheviljeluses olla paljutõotav. 
Kuigi maisisilo on proteiinivaene, sisaldab ta rohkesti looma vatsas 
halvasti lõhustuvat tärklist. Aeglasel seeduvusel omastatakse tärklis 
paremini ja nii rahuldab see veiste energiatarbe. Seetõttu tõuseb 
maisisilo ratsiooni lisamisel ka piimatoodang. 

Mais peaks mahekülvikorda sobima, kuna reageerib hästi 
sõnnikule ja liblikõielistest haljasväetisele. Sõnnikut võiks maisile 
anda 35–45 t/ha. Mais talub rahuldavalt ka pikemat aega ühel ja 
samal kohal kasvatamist. Maheviljeluses peaks ta siiski külvikorras 
vahelduma. 

Mais külvatakse laiarealiselt (reavahe 70 cm) spetsiaalse 
maisikülvikuga sügavamale kui teraviljad (4–8 cm). Mais on 
külmaõrn, seepärast ei tasu teda külvata enne mai keskpaika või 
lõppu. Umbrohutõrjega tuleb olla hoolas, sest muidu mais kasvu 
algul umbrohtub. Maisi saab kasvu alguses edukalt umbrohutõrjeks 
äestada. Hiljem tuleb 2–3 korda vaheltharida. 



USA-s Rodale Instituudi pikaajalistes mahe- ja tavakülvikorra 
katsetes oli maisisaak maheviljeluses sõnniku või liblikõielistest 
haljasväetise kasutamisel mõne aja möödudes ainult mineraalväetisi 
kasutava (ilma sõnnikuta) tavaviljeluse maisi terasaagiga peaaegu 
võrdne ja kuival aastal ületas oluliselt tavamaisi saaki. 

 
Mullaharimine ja umbrohutõrje põllukülvikorras 

Mullaharimisel pole maheviljeluses ainult künni ja põllu külviks 
ettevalmistamise ülesanne, vaid seda tuleks teha lähtuvalt 
umbrohutõrjest ja orgaanilise aine võimalikult vähesest hävitamisest. 

Põldhein tuleks taliviljakesal sisse künda vähemalt kolm nädalat 
enne taliviljakülvi. Kamara võib sisse künda otse või selle eelnevalt 
randaaliga tükeldada. Kui liblikõielisterohkele põldheinale järgneb 
suviteravili, võiks künda kevadel. Sel juhul saab järgnev teravili 
liblikõieliste lagunemisel vabanevaid toiteelemente paremini 
kasutada ja saagikus tõuseb. 

Maheviljeluses umbrohtuvad põllud kergesti pikaealiste 
vegetatiivselt paljunevate umbrohtudega, nagu põldohakas, põld-
piimohakas, orashein, puju, soo-nõianõges, põldmünt jm. Tülikaks 
võivad osutuda ka lühiealised seemnetega paljunevad umbrohud. 
Nende rohkusel väheneb saak oluliselt. 

Kuusiku mahekülvikorra katse on näidanud, et tihe kaheaastane 
punase ristiku rohke põldhein surub näiteks ohakad edukalt alla, nii 
et nad järgnevas teraviljas jäävad alarindesse ega mõjuta oluliselt 
saaki. Kui põlde ainult künti või hariti pindmiselt (minimeeritud 
mullaharimine), umbrohtusid põllud juba järgmisel aastal tugevasti 
ohakatega ja saak vähenes oluliselt. Kui enne kündi tüü kooriti, 
suudeti pikaajalised umbrohud ka edaspidi kontrolli all hoida. Tüü 
koorimise ja künniga kurnatakse maa-alustesse paljunemis-
organitesse talveks toitaineid koguvad pikaealised umbrohud välja. 
Ainult künd seda ei tee, vaid teatud määral isegi soodustab 
tükeldamise teel nende levikut. Ka ei piisanud korduvast pindmisest 
mullaharimisest maheviljeluses vegetatiivselt paljunevate 
umbrohtude kontrollimiseks. Pindmist mullaharimist võiks 
umbrohtude vähesusel kasutada maheviljeluses ühel aastal mitu 
korda, sellele peaks järgnema juba tüü koorimine koos künniga. 

 
 



 
Segatise umbrohtumine põld-piimohakaga ainult kündmisel 

(paremal) ja tüü 2-kordsel koorimisel koos künniga (vasakul) 2009. 
aastal maheviljeluses. Foto K. Sepp 

 
Põldohaka levik pindmisel mullaharimisel suviodras allakülviga 

2009. aastal maheviljeluses. Foto J. Kanger 

 



Koorida saab rull- ja rullkäpprandaaliga, randaaliga, kergadraga, 
tavalise adraga, tüükultivaatoriga. Parim koorimissügavus on 8–10 
cm. 

Põldohaka levikul tuleks oodata, kuni põldohaka 
varrekontsudele kasvavad uued lehed ja siis koorida. Ülejäänud 
umbrohtude tüü koorimist tuleks alustada kohe pärast kultuuri 
koristamist. Põld-piimaohaka tiheda narmasjuurestiku tõttu on 
tõhusam koorida hanijalgkultivaatoriga agregaadis pulkäkkega, mis 
kisuks põld-piimohaka juured maa peale. Kui umbrohte on palju, 
tuleb koorida kaks korda ja siis künda. Iga harimiskorra vahe võiks 
olla umbes kaks nädalat, et umbrohte paremini kurnata. Künd tuleks 
võimalusel jätta hilisemaks ja künda 23–25 cm sügavuselt. Alla 20 
cm künd ei ole vegetatiivselt paljunevate umbrohtude tõrjel nii tõhus 
kui sügavam künd. Mullatihese tekke vältimiseks adra talla ja ratta 
jälje all tuleks künnisügavusi aastate vahel siiski 5 cm piires 
vaheldada.  
 

 
  

Mahepõllu koorimine rullrandaaliga vegetatiivselt levivate 
umbrohtude tõrjeks sügisel Kuusikul. Foto J. Kanger 
 



Kevadel on parem alustada mullaharimise ja suviteraviljade 
külviga esimesel mullaharimisvõimalusel. Katsed on näidanud, et sel 
ajal külvatud suviteraviljad on olnud enamikul aastatel märgatavalt 
saagikamad kui hilisemad külvid. Seda soodustab suurem veevaru 
mullas ja paremad arengutingimused teraviljataimede juurestiku 
tekkeks. Kuusiku mahekatses on esimesel mullaharimisvõimalusel 
külvatud suviteravili ja hernes olnud umbes 150–300 kg/ha saagikam 
kui kaks nädalat hilisemal külvil. Varasema külvi puhul ei tasu väga 
karta ka keskmise tugevusega öökülmi. Nimelt taluvad meie 
kliimavöötmes aretatud suvinisu- ja kaerasordid tärkamisel ilma 
suuremate kahjustusteta -8 kuni -9°C, oder ja hernes -7 kuni -8°C. 
Kõige varem võivad harimisküpseks saada kiiresti kuivavad liiv- ja 
saviliivmullad. Kergetel ja keskmistel liivsavidel saabub 
harimisküpsus siis, kui muld praguneb ega hakka enam jalanõu 
külge. Nendel muldadel piisab 1–2-kordsest kultiveerimisest 5–8 cm 
sügavuselt, mille järel tuleks kohe külvata. Rasketel liivsavi- ja 
savimuldadel oleks parem alustada libistamise või kultiveerimisega 
mõne cm sügavuselt, kui vaoharjad muutuvad heledamaks, et vältida 
nende kuivamist pankadesse. Mulla edasisel kuivamisel saab 
kultiveerida mõne aja pärast 5–6 cm sügavuselt. Mõne päeva pärast 
tuleks raskeid liivsavi- ja savimuldi kultiveerida ka sügavamalt, 10–
12 cm, sest need mullad tihenevad pinnalt kiiresti ja takistavad 
taimede juurestiku arengut. See omapära on just raske lõimisega 
muldadel, seetõttu soovitatakse neid kevadel kobestada sügavamalt 
kui teraviljade tavaline kobestussügavus. Seejärel kohe külvata. 

Varaste külvide ja sademeterohke kevade korral, pole rullimine 
tingimata vajalik. Raskete liivsavi- ja savimuldade rullimisel võib 
idanevate seemnete õhurežiim isegi halveneda ja saak väheneda. 
Raske lõimisega muldi võiks näiteks kivide mulda vajutamiseks 
rullida ka hiljem, kui muld on kuivem. Heinaseemne külvil on 
rullimine kergemal lõimisel korraliku tärkamise tagamiseks siiski 
üldjuhul vajalik. Raskemal lõimisel, kui muld on kuiv, tuleks 
heinaseemne külvi samuti rullida. Kui pärast vihma tekib seal koorik, 
tuleks see enne heinaseemne tärkamist äkkega purustada. 

Lühiealisi umbrohte tõrjutakse maheviljeluses äestamise või 
laiarealiste külvide puhul vaheltharimisega. Normaalsel, suhteliselt 
soojal kevadel on esimene äestamine vahetult teraviljade tärkamise 
eel või ajal kuni esimese lehe faasini tavaliselt kõige efektiivsem. Sel 



ajal idaneb suur hulk umbrohuseemneid ja need on vedrupii e 
ökoäkete ja võrkäketega täielikult hävitatavad. Umbrohte, millel on 
juba esimesed lehed ja kasvanud paari sentimeetri kõrguseks, äkked 
eriti ei kahjusta. Äestada ei tohiks suure mullaniiskuse korral, pärast 
sadu. Parem on äestada külviridadega risti või diagonaalis. Kui taime 
esimene leht on mingil viisil tugevalt kahjustatud (kõrsvilja-
maakirbu kahjustus), võib osutuda targemaks äestamisest loobuda. 
Mulla alla jäänud kahjustatud taim ei pruugi sealt välja tulla ja 
hävineb. Tärganud ja tärkavaid põldheina allakülve äestada ei tohi. 
1,5–3 lehe staadiumis on teraviljad äestamisele tundlikumad ja siis ei 
tohi samuti äestada. Teine äestamine soovitatakse teha 3–4 lehe 
staadiumis, kuid näiteks suvinisu kahjustused võivad siingi ilmneda, 
sest suvinisulehed on selles faasis kaera- ja odralehtedest nõrgemad. 
Seetõttu võiks teatud juhtudel 2. äestamise edasi lükata teraviljade 
võrsumisfaasi (6–7 lehte). Vajadusel võib äestada ka 3. korda, kuid 
selle mõju võib jääda väikeseks. 

Kaunviljad on äestamise suhtes tundlikud tärkamise ajal ja 
järgselt. Seetõttu võiks neid äestada kas enne tärkamist või 5–10 cm 
kõrguselt alates. Talivilju äestatakse tavaliselt üks kord, kohe 
kevadise kasvu alguses. Raps ja rüps peaksid olema äestamiseks 3–4 
lehe staadiumis. 

Põldheina puhaskülve on vaja umbrohtutõrjeks suve jooksul 
mitu korda niita, kui umbrohud on 10–20 cm kõrgused.  

Maheviljelejad kasutavad umbrohutõrjeks sageli mustkesa. 
Mustkesa harimisel mineraliseerub aga suur osa mulla orgaanilisest 
ainest (2–3 t/ha huumust), mis võib võrduda selle hulgaga, mis 
põldhein mulda sidus. Samuti lõhutakse mullastruktuur ja hävitatakse 
suur osa vihmausse. Seega tuleks mustkesa kasutamisest 
maheviljeluses võimalusel loobuda. Kuusiku mahekülvikorra katse 
näitas, et kui kasutada põldheinarohket külvikorda ja koorida tüü 
korralikult koos künniga ning umbrohud ärastada äestamisega, pole 
umbrohtude hävitamiseks vaja mustkesa kasutada. 

 
Taimehaigused ja -kahjurid 

Maheviljeluses on suurematel põldudel taimehaiguste ja 
-kahjurite eraldi tõrjumine lubatud looduslike vahenditega, mis on 
suhteliselt keeruline. Taimsed leotised ja lubatud preparaadid jm 
vahendid on kasutatavad eelkõige aia- ja puuvilja- ning 



katmikkultuuride kasvatamisel. Suurtel põldudel peab taimehaigusi 
ja -kahjureid kontrolli all hoidma põhiliselt kultuuride õige vaheldus 
külvikorras ning sobiv mullaharimine. Maheviljeluses takistab 
1-aastaste terakultuuride haiguste levikut ka nende märksa hõredam 
seis kui tavaviljeluses. Nimelt võib tänu õhu paremale liikumisele 
taimede hõredamal seisul ja seetõttu taimede kiiremal kuivamisel 
pärast sadu või kastet haiguste levik aeglustuda. Siiski haigestuvad 
ilma täiendava taimekaitseta mahetaimed üldiselt taimehaigustesse 
kiiremini ja ulatuslikumalt kui tavataimed, mis on mõnevõrra 
paratamatu. See ei halvenda siiski oluliselt nende kvaliteeti. 

Teraviljade ja kaunviljade sööda kvaliteet võib aga 
maheviljeluses olulisel halveneda mükotoksiinide levimisega teradel. 
Mükotoksiine levitavad paljud seeneliigid (näiteks Fusarium ssp.). 
Terade tugeval mükotoksiinidega saastumisel ilmnevad loomadel 
mürgistusnähud, mis võivad lõppeda surmaga. Saastunud toiduviljas 
jäävad mükotoksiinid alles ka pärast küpsetamist ja võivad nii 
mürgitada ka inimtoitu. H. Lõivekese andemetel levivad 
mükotoksiinid siis, kui teravilja säilitusniiskus on kõrgem kui 13% 
või vilja hoitakse puhastamata ja desinfitseerimata hoidlas niiskust 
soodustavates tingimustes. Mükotoksiinidega võib saastuda ka 
lamandunud ja kauaks koristamata jäänud märg teravili. PMK seire 
(2003–2005) järgi oli mükotoksiine toiduviljas ja selle saadustes 7–
12%, söödaviljas, selle segudes ning kliides 5–22% analüüsitud 
partiidest. 

Euroopas tehtud uuringus ei erinenud märkimisväärselt mahe- ja 
tavateravilja mükotoksiinidega saastatus.  

 
Püsirohumaad maheviljeluses 

Nagu tavatootmises, tuleb ka mahetootmises kasutada 
püsirohumaid niitude ja karjamaadena. Pikaajaliste niitude ja 
karjamaade alla jäävad põllukülvikorras mitteolevad põllud ja need 
põllud, mis asuvad kuivendatud glei- ja turvasmuldadel ja sobivad 
rohkem heintaimede kasvatuseks, ning kindlasti lauda ümbruses 
karjatatavad põllud. Võimalusel tuleks heintaimede alla planeerida 
ka liivmullad, sest nende viljakus halveneb sageli lühiajaliste 
põllukultuuride kasvatamisel ja intensiivsemal mullaharimisel. 
Püsirohumaade kasutuskestuse saab liikide õige valikuga planeerida 
vähemalt 5–10 aastaks, tavaliselt koostatakse niidusegud 2–4 liigiga. 



Püsirohumaade seemnesegudesse tuleb valida pikemaajalist 
kasutuskestust võimaldavad liigid. Liblikõielistest sobivad niitude 
segusse lutsernid (kuivematel, mittehappelistel muldadel), harilik 
nõiahammas ja kõrrelistest harilik aruhein, roog-aruhein, timut, 
päideroog, ohtetu püsikluste, kerahein ja vähem levinud aas-
rebasesaba. Samuti sobib koos ühe kõrrelisega kasvatada 
mittehappelisel mullal ida-kitsehernest. 

Pikaajaliste karjamaade segud tuleb planeerida 
madalakasvulistest ja tihedat kamarat moodustavatest liblikõielistest 
ja kõrrelistest. Need segud on 3–5-liigilised. Segudesse võiks valida 
liblikõielistest karjatamist taluvad lutsernid (kuivematel, 
mittehappelistel muldadel), valge ristiku parasniiskel mullal, hariliku 
nõiahamba ja punase ristiku (esimeseks kaheks aastaks). Kõrrelistest 
sobivad karjamaa-raihein, aasnurmikas, punane aruhein, timut, 
harilik aruhein, kerahein. 

Liblikõieliste segud külvatakse tavaliselt kevadel või suve teisel 
poolel kuni augusti alguseni. Hilisemal külvil ei pruugi liblikõielised 
talvituda. Ainult kõrrelisi võib külvata ka veel hiljem, augustis. 

Püsirohumaad (eriti niidud) vajaksid heintaimede 
toiteelementide vajaduse rahuldamiseks samuti sõnnikut. Sõnniku 
jagumisel võiks neile sõnnikut anda rohumaade rajamisel või 
uuendamisel ning iga nelja aasta järel kamara peale sügisel või 
kevadel. Antavad sõnnikukogused võiksid olla 30–50 t/ha. Kamara 
peale andmisel võiksid sõnnikukogused olla väiksemad. 

Pikaajalistel rohumaadel levivad sageli tülikad umbrohud, nagu 
orashein, kõrvenõges, luht-kastevars ja võilill. Nendest 
vabanemiseks tuleks rohumaa uuendamisel maheviljeluses kasvatada 
kahel aastal vahekultuurina 1-aastasi tera- ja kaunvilju või rüpsi, kus 
sügisel kooritakse tüü koos künniga. 
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