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Tere, armas huviline!
Hoiad taas käes Eesti maaelu arengukava edulugude trükist, mille on välja andnud maaeluvõrgustik. Varasemalt on ilmunud „Märka uuenduslikku põllumajandust!“, „Märka Leaderit!“ ja mitmed LEADER-edulugude
trükised.
Sedapuhku saab näidete abil ülevaate aastatel 2007―2013 rakendatud põllumajandusliku keskkonnatoetuse
meetmetest. Tutvud kokku 11 edulooga, mis kirjeldavad, miks põllumajandustootjad on läinud keskkonnasõbraliku majandamise või lausa mahetootmise teed, ning milline mõju on sellele olnud Eesti maaelu arengukava 2007―2013 (MAK) keskkonnatoetustel.
MAKi toel majandati eelmisel perioodil keskkonnahoidlikult ligikaudu 400 000 hektarit põllumajandusmaad
ning mahepõllumajanduslikult rohkem kui 126 000 hektarit. Toetused on aidanud säilitada ohustatud tõuge
ja liike ning Natura 2000 alasid, nende abil on hooldatud poollooduslikke kooslusi ja rajatud kiviaedu.
Lisaks edulugudele on trükises toodud ka meetmete kirjeldused, eesmärgid ja info perioodi 2014―2020
kohta.
Põllumajanduslike keskkonnatoetuste eesmärke iseloomustavad lühidalt viis märksõna:
• looduslik elurikkus,
• mullakaitse,
• veekaitse,
• ohustatud liigid,
• maastikud.
Iga käsitletava loo juurde võib kirjutada neist vähemalt kolm, sest tegevus, mida keskkonnahoidlikkuse suunal tehakse, on sageli mitut eesmärki täitev.
Abi eest trükise koostamisel tänab maaeluvõrgustik Põllumajandusuuringute Keskust, kes kirjutas lood meetmete kohta, ning Maaeluministeeriumi keskkonnatoetuste rakendamise ülevaate eest. Trükise koostamisele
eelnesid ringkäigud kõikidesse taludesse, kelle lood siit leiate. Aitäh taludele sooja vastuvõtu eest!

Maamajanduse Infokeskuse
maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakond
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Toidutootmisel, nagu igal tegevusel, on oma keskkonnamõju, mis võib olla nii
hea kui halb. Väga intensiivsed majandamisviisid on liialt ressursimahukad,
kuid ka maa majandamata jätmine ei ole loodusele hea. Erinevad majandamisvõtted ja maastike mitmekesisus on eelduseks elurikkuse säilimisele. Kuidas
saavutada mitmekesisust, kui turuhinnad soosivad monokultuuride kasvatamist
ja odavam on loomi aastaringselt laudas pidada? Kindlasti tehakse keskkonnasõbralikke valikuid niikaua, kui need on kooskõlas agronoomiliste tavadega ja
ei ole väga kulukad. Selleks, et suunata põllumehi veelgi keskkonnahoidlikumalt tegutsema, tulevad appi maaelu arengukava keskkonnatoetused. Keskkonnatoetused kompenseerivad osaliselt või täielikult keskmise saamata jäänud tulu ja lisakulu, mille toob kaasa keskkonnahoidlikum tegutsemine.
Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007―2013 oli Eesti jaoks teine arengukava,
mille vahenditest tehti väljamakseid kokku 942,84 miljoni euro väärtuses. Suurim osa eelarvest (37,5%) maksti välja I telje (põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine) toetustele, pea sama suur (36,75%)
oli ka II telje (keskkonna ja paikkonna säilitamine) väljamaksete osakaal. Teise telje toetuste viieaastaseid kohustusi aga rahastatakse täiendavalt ka uue
perioodi eelarvest. III telje (maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse
mitmekesistamine) toetusteks maksti välja 12,32%, IV telje (LEADER) toetusteks 9,03% ning tehniliseks abiks (V telg) 4,39% eelarvest. MAK 2007―2013 vahendite jaotumisest telgede vahel annab ülevaate joonis 1.
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MAK 2007―2013 väljamaksete
jagunemine telgede vahel
85 163 075,13 €

MAK 2007―2013 II telje väljamaksete
jagunemine meetmete vahel

41 407 073,29 €

310 338 €

18 422 953 €
62 729 637 €

3 049 309 €
25 180 194 €

353 574 315,69 €
116 159 178,92 €

5 000 633 €

231 839 854 €

346 532 915,97 €

I telg

II telg

III telg

IV telg

V telg

Ebasoodsamate piirkondade toetus

Vähetootlikud investeeringud

Natura 2000 toetus põllumajandusmaale

Kaitsemetsa rajamise toetus

Põllumajanduslik keskkonnatoetus

Natura 2000 toetus erametsamaale

Joonis 1. MAK 2007―2013 väljamaksete jaotumine telgede vahel.
Loomade heaolu toetus

Joonis 2. MAK 2007―2013 II telje väljamaksete
jagunemine meetmete vahel.

Keskkonna ja paikkonna säilitamise ehk II telje raames rakendati
järgmisi meetmeid:

II telje raames välja makstud 346,53 miljonit eurot jagunes meetmete vahel järgmiselt: 66,9% põllumajanduslik keskkonnatoetus, 18,10%
ebasoodsamate piirkondade toetus, 7,27% loomade heaolu toetus,
5,32% Natura 2000 toetus erametsamaale, 1,44% Natura 2000 toetus
põllumajandusmaale, 0,88% vähetootlikud investeeringud ja 0,09%
kaitsemetsa rajamise toetus. II telje vahendite jaotumisest meetmete vahel annab ülevaate ka joonis 2.

1. Ebasoodsamate piirkondade toetus
2. Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
3. Põllumajanduslik keskkonnatoetus
• Alameede 2.3.1 ― keskkonnasõbralik majandamine
• Alameede 2.3.2 ― mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Alameede 2.3.3 ― ohustatud tõugu looma pidamise toetus
• Alameede 2.3.4 ― kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
• Alameede 2.3.5 ― poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
4. Loomade heaolu: loomade karjatamise toetus
5. Vähetootlikud investeeringud
6. Kaitsemetsa rajamise toetus põllumajandusmaale
7. Natura 2000 toetus erametsamaale

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse (PKT) eelarve jagunes alameetmete vahel järgmiselt: 54,38% keskkonnasõbraliku majandamise toetus, 32,18% mahepõllumajandusliku tootmise toetus, 11,81%
poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, 1,58% ohustatud tõugu
looma pidamise toetus ja 0,05% kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse eelarve jaotumisest
meetmete vahel annab ülevaate joonis 3.
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MAK 2007―2013 PKT väljamaksete
jagunemine alameetmete vahel
27 377 485 €
114 240 €

126 071 216 €

3 664 875 €

74 612 038 €
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Joonis 3. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse väljamaksete
jagunemine alameetmete vahel.

Sellest, mida toetusteks makstud rahaga saavutatud on, saate lugeda järgmistelt lehekülgedelt.
Praegu rakendatakse juba uut, perioodi 2014―2020 maaelu arengukava. On mitmeid uusi keskkonnatoetusi, mis keskenduvad kitsamale keskkonnaprobleemile (piirkondlik mullakaitsetoetus,
keskkonnasõbraliku aianduse toetus) või piirkonnale (piirkondlik veekaitsetoetus). Selleks, et
toetused täidaksid oma keskkonnaeesmärke veelgi paremini, on täiendusi saanud ka kõik juba
varasemalt rakendunud toetusskeemid: keskkonnasõbraliku majandamise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise ja kohalikku sorti taimede kasvatamise toetused, poollooduslike koosluste
toetus, loomade heaolu ja mahepõllumajandus. Märkame oma ümber keskkonnahoidlikku põllumajandust!
Sille Teiter,
Maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist
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sem. Kuna tootjad peavad toetusperioodil läbima erinevaid koolitusi, on ka nende teadmised keskkonnaga ja tootmisega seonduvatest
probleemidest paremad.

Mitmekesine loodus, kaunid maastikud, kohalikud tõud ja sordid,
viljakas muld, puhas vesi ja õhk ning planeeritud põllumajandustootmine on see, mis väärib säilitamist ja parandamist. Kokkuvõtvalt iseloomustab see keskkonnasõbralikku majandamist. Tegelikult
majandasid juba meie esivanemad keskkonnasõbralikult: põld pidi
ära toitma oma pere ja ka järgmised põlved. Peeti igati mõistetavaks, et igapäevane majandamine toimus loodusega käsikäes.

Keskkonnasõbraliku tootmise toetuse maksmist alustati 2004. aastal, perioodil 2007―2013 asendus see rangemate nõuetega keskkonnasõbraliku majandamise toetusega. Kohustuse täitmise perioodi
pikkus on viis aastat. Toetuse maksmise algusaegadel oli peamiseks
eesmärgiks tõsta põllumajandustootjate teadlikkust oma ettevõtte
keskkonna väärtustest ja -mõjudest ning soodustada keskkonnaplaneerimise kasutamist põllumajanduses. Toetuse taotlemise teisel
(2007―2013) ja kolmandal (2014―2020) perioodil lisandusid keskkonnasõbralike majandamisviiside kasutuselevõtule ja jätkuvale
kasutamisele põllumajanduses ka põllumajandusettevõtjate parema
toimetuleku ja teadmiste taseme tõstmise vajadus.

Olukord muutus nõukogude ajal, mil maa kuulus riigile, kehtis plaanimajandus ning ohjeldamatu väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnesid ebasoovitavad muutused meid ümbritsevas looduses ja inimeste mõtlemises. Talude ja põllumajandusettevõtluse
taastamise tingimustes ning vabariigi taasloomise järel tuli hakata
tegema vigade parandust. Põllumajandustootmine tuli ümber kohandada uutele oludele. Paraku nappis selleks teadmisi ja rahalisi
vahendeid. Euroopa Liiduga liitumise järel avanesid uued võimalused. Alustati põllumajandustoetuste maksmist, mille saamiseks tuleb toetuse taotlejal täita iga konkreetse toetuse jaoks väljatöötatud tingimusi.

Arvudes
Siiani on tootjad keskkonnaga seotud põllumajandustoetustest kõige
enam taotlenud KSM toetust, seda nii taotlejate arvu kui ka pinna
järgi. 2007. aastal maksti keskkonnasõbraliku majandamise toetust
5554 tootjale 467 093 ha eest. Perioodil 2007―2013 toetuse saajate arv ja pind vähenesid. 2013. aastal maksti toetust 1856 tootjale

Sõnades
Keskkonnasõbraliku majandamise toetust (edaspidi KSM) makstakse tegevuste eest, mis suunavad Eesti põllumehi põllumajanduse ja
maaeluga seotud looduskeskkonda ja põllumajandusmaid paremini
kasutama ja hooldama. Sisuliselt tähendab see, et toetust makstakse põllumajandustootjale tema poolt tehtud keskkonnasõbralikumate tegevustega kaasnevate kulude või saamata jäänud tulude eest.
KSM toetuse saaja kohustus on pidada ja täita põlluraamatut, järgida külvikorda ja viljavaheldust ning kasutada väetiseid ja taimekaitsevahendeid selliselt, et see keskkonda võimalikult vähe mõjutaks.
Kohustuste hulka käib ka mullaproovide võtmine iga viie aasta tagant ja osalemine alg- ning täiendkoolitustel. Mida suuremale pinnale KSM toetust Eestis taotletakse, seda suurem on tõenäosus, et
tänu toetusega püstitatud väetamise, viljavahelduse, liblikõieliste
kasvatamise jt kohustustele on ka risk keskkonnale tervikuna väik-

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• esmakordselt rakendati keskkonnasõbraliku
tootmise toetusena 2004. aastal
• aastatel 2009―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusalune pind olenevalt aastast vahemikku
1489―1941 tootjat ning 355 693 ― 444 293
hektarit
• toetus jätkub 2014―2020 perioodil
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399 286 ha eest. Osadel tootjatel lõppes varasem kohustus, 2009.
aastast ei toetatud enam pikaajalisi ja looduslikke rohumaid ja osad
tootjad läksid üle mahetootmisele.
Pindala järgi taotleti KSM toetust kõige enam Jõgeva-, Järva-, LääneViru-, Tartu- ja Viljandimaal, mis on ka põhjendatud, kuna neis piirkondades on viljakad mullad ja tegemist on aktiivselt põllumajandustootmisega tegelevate piirkondadega. Kultuuride lõikes kasvatati
KSM põllukultuuride all olevast maast kõige enam teravilja (~40%).
Suuruselt järgmise grupi moodustasid liblikõielised kultuurid (~35%).
Õlikultuure, heintaimi jt kultuure kasvatati tunduvalt väiksemal pinnal.

Tulemused
Perioodi 2007―2013 kokkuvõttes suurenes KSM toetuse tulemusena
liblikõieliste kasvatamine. See aitab osaliselt kompenseerida taimede lämmastikuvajadust, vähendades lämmastikväetiste kasutamist
ja sellest tulenevat ohtu veekeskkonnale. Mullaproovide analüüside
tulemuste kasutamise, väetusplaani koostamise ja koolitustel osalemise kohustused suunasid tootjaid tasakaalustatumalt kasutama
väetiseid. See aitas parandada mulla viljakust. Põllumaa talvel taimedega kaetuna hoidmine aitas vähendada mullast toitainete väljauhtumist e leostumist ja mulla erosiooni. Taimekaitsevahendeid
kasutati teadlikumalt, selle tulemusena vähenes keemiline surve
keskkonnale ja paranes vee kvaliteet. Taimekaitsevahendite kasutamist võimaldas vähendada viljavahelduse nõude täitmine, mis piirab
taimekahjustajate levikut. Oma osa oli ka umbrohuseemnete ja haigustekitajate suhtes kontrollitud seemnete kasutamise ja glüfosaadi
kasutamise keelamisel taimede kasvuperioodil. Kõikide KSM nõuete
paremale täitmisele aitas kaasa tootjate teadlikkuse kasv tänu koolitustel osalemisele.
Perioodil 2014―2020 toetatakse KSM toetuse raames lisaks tavapärastele põllukultuuridele ka avamaa köögiviljade, ravim- ja maitsetaimede ning maasikakasvatust. Toetust on võimalik taotleda mesilaste korjealade rajamise ja täiendava veekaitse eest. 2015. aastal
hakati vastu võtma taotluseid KSM 2014―2020 perioodi kohta. Toetus määrati 1419 tootjale 433 419 ha eest, mis moodustab ligikaudu
1/2 kogu Eesti põllumajandusmaast.

Marje Särekanno,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajandusuuringute büroo peaspetsialist
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Toetuse saaja:
Parduse talu, tiit.maloh@gmail.com
Asukoht:
Auksi küla, Viljandi vald, Viljandimaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• Loomade karjatamise toetus
Tootmine:
Piimatootmine (120 lüpsilehma) ja teraviljakasvatus (120 ha,
kokku põllumajanduslikus kasutuses 280 ha)

Esimest korda Viljandimaale Parduse tallu minnes võib sellest lihtsalt mööda sõita, sest kaugelt vaadates ei saa arugi, et siin nii suurelt põllumajandusega tegeletakse. Pika ajalooga majapidamises on
lihtsalt igal asjal oma kindel koht ja rõõmsalt kollaseks võõbatud
laudas elab 120-pealine lehmakari. Pardusel on piimakarja peetud
juba 1983. aastast. Alustati 30 lehmaga. Vana laut renoveeriti 2011.
aastal ning sinna seadistati Viljandimaa esimesed lüpsirobotid. Ettevõtmisse on kaasatud kogu Malõhide viieliikmeline pere.

Kui tavaliselt tehakse silo auna, tranšeesse või silopallid kiletatakse
ühekaupa, siis Pardusel hoitakse silopalle hoopis pikas kiletorus. See
on taas uuendusmeelse perepoja idee. Sel viisil säästetakse kilet,
mis kuluks iga palli eraldi kilesse mähkimisse, kiletamata palle on
ka mugavam käsitseda. Lisaks tekitab looklev „silouss“ talu külastajates meeldivat uudishimu. Külastajaid Pardusel jagub. 2016. aasta
juulikuus toimunud avatud talude päeval käis nende tegemisi uudistamas 260 inimest. „Ümbruskonna koolide ja lasteaedade lapsed
käivad talus sageli,“ lisab perenaine Heli.

Kokku on talus maad 280 hektarit, millest 120 hektarit on teravilja
all, ülejäänud rohumaa. Põlde majandatakse keskkonnasõbralikult.
Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise nõudeid on segatootmisega ettevõttel lihtne täita. Kuna loomad vajavad silo, siis
liblikõielisi, erinevaid heinkultuure ja teravilju on siin kasvatatud algusaegadest peale. Suur liblikõieliste osakaal külvikorras vähendab
lisaväetamise vajadust, sest liblikõielised seovad õhulämmastikku ja
rikastavad sellega mulda. „Põldude saagikus on paranenud,“ räägib
maaülikoolis põllumajandust õppinud perepoeg Tiit.

Kuna ükski talu ei saa kunagi valmis, siis on perel ka unistusi. Näiteks päris enda lägalaotamistehnika soetamine ja vana sõnnikuhoidla likvideerimine. Aga kõik omal ajal. Malõhide ettevõtmine paistab
silma sellega, et kõik on erakordselt hästi läbimõeldud. Tootmine on
täpselt sellise suurusega, mille jõuab oma perega ära teha. Nii ei ole
lähiajal ette näha ka laienemisplaane. Praegune on täpselt paras.
Täpselt nii paras, et jääb aega maaelust ka rõõmu tunda.

Aga Pardusel tehakse keskkonna hoidmiseks ka muud. Näiteks rakendatakse juba viis aastat põldudel otsekülvi, mis tähendab, et
seeme külvatakse mulda eelnevalt maad adraga harimata. See hoiab
kokku nii aega kui kütust, mis muidu erinevate agregaatidega põllul
käimiseks kuluks. „Kündi kasutame ainult vanade karjamaade ülesharimisel,“ selgitab Tiit Malõh. Lägalaotamisel kasutatakse teenust,
mis viib läga mulda harimise käigus. Nii jõuab rohkem lämmastikku
otse mulda.

Tekst: Triin Nõu
Fotod: Maaeluvõrgustik
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Toetuse saaja:
Pajusi ABF AS, lembit@pajusiabf.ee
Asukoht:
Pisisaare küla, Pajusi vald, Jõgevamaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• Loomade karjatamise toetus
• Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
• Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Tootmine:
Piimatootmine (1000 lüpsilehma), teraviljakasvatus, lihaveisekasvatus (üle 200 mahe lihaveise) ja mahetootmine (550 ha, kogu
ettevõtte põllumajanduslikus kasutuses olevat maad 4000 ha)

Põltsamaa ümbrus on ajalooline põllumajanduspiirkond. Kunagisest
edukast Pajusi kolhoosist on välja kasvanud mitmed ettevõtted,
teiste seas ka Pajusi ABF AS, mis koondab enda alla mitu ettevõtet,
mis tegelevad piimatootmise ja maheveisekasvatusega.

räägib Kairit Vahenurm. Suured karjatatavad alad on hea peatuspaik kevadel ja sügisel piirkonda läbivatele rändlindudele. Võsast
puhastatud poldriala on loonud uusi võimalusi piirkonna kalameestele ja suplushuvilistele.

Põltsamaa jõe ümbruse alad kuuluvad Adavere-Põltsamaa piirkonna
nitraaditundlike alade hulka, nii et põllutöid tehes tuleb keskkonnaga igal sammul arvestada. Põhjavee kaitseks on ranged keskkonnakaitsenõuded, mis muuseas tähendab, et väetistega mulda viidav
lubatud lämmastikukogus on väiksem kui mujal Eestis. Ettevõttes
jälgitakse veeseaduses kehtestatud norme väga hoolikalt. Kohalikud inimesed on samuti nõuetest teadlikud, nii et põlluharimisel ei
saa ettevõte endale eksimusi lubada. „Hoiame oma keskkonda, sest
me elame siin,“ ütleb ettevõtet pikka aega juhtinud Lembit Paal.

Kokku on maheveisekarjas 210 herefordi ja anguse tõugu veist, kelle
kasvatamisel järgitakse rohumaaveise liha tootmise kvaliteedikava.
Mahekulutuuridest kasvavad põldudel kaer, talirüps ja rukis. Pajusi
ABFi teisel ettevõttel on piimakari, kus on 1030 lüpsilehma. Kogu
vajalik talvesööt kogutakse oma põldudelt. Teravilja- ja rapsipõlde majandatakse keskkonnasõbralikke tavasid järgides. Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse saamise eelduseks on muuseas
viljavahelduse ja külvikorra järgimine, liblikõieliste kultuuride kasvatamine ja talvise taimkatte olemasolu vähemalt kolmandikul põllumaast. Neid nõudeid on ettevõttel lihtne täita, sest oma põldude
mullast ja kohalikust põhjaveest hoolimine on iseenesest mõistetav.

Ettevõttes on kokku 2300 looma ja 2300 ha maad. „Osa ettevõtte
aladest asuvad turvasmuldadel, kus tavaviljelus on raskendatud,
sest raiskaks liigselt ressursse. Kevaditi on jõega piirnevad alad üleujutatud, neid on keeruline harida,“ selgitab Lembit Paal. Vajadus
oma ressursse säästlikult planeerida viis ettevõtte keskkonnahoidliku majandamiseni. Praeguseks on Põltsamaa jõe lammialal paiknevad ajaloolised karjamaad taastatud ning seal naudivad avatud
maastikku maheveised, kes saavad karjamaal süües ise endale sobivaid suutäisi valida. Samasugust pilti võis seal viimati näha ehk
kolm kümnendit tagasi. Maheveiste loomakasvatusjuht Kairit Vahenurm polnud siis veel sündinudki, kuid tema silmis on sära, kui ta
näeb hoolealuseid vabalt ringi liikumas. „Loomad on jõelähedase
karjamaaga harjunud. Kevadel on neil suur rõõm jälle õue kolida,“

Pajusi ABFi ettevõtetes töötab 41 inimest. Inimestele meeldib siin
töötada, sest korralikud töötingimused ja töötajate heaolu on ettevõtte juhi jaoks väga tähtsad. Hea masinapark säästab nii töötajate
tervist kui ka keskkonda ning Pajusis hoolitakse mõlemast väga. Osa
ettevõtte töötajaid on ka aktiivsed kogukonnaliikmed, kes korraldavad kohalikke sündmusi. Aastaid on ümbruskonna koolilastele
tutvustatud rehepeksmist ja põllumajanduse ajalugu. Keskkonnast
ja kogukonnast käsikäes hoolides jätkub Pajusi piirkonna põllumajandusega tegelemine kindlasti veel aastasadu.
Tekst: Triin Nõu
Fotod: Maaeluvõrgustik
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“Hoiame oma keskkonda,
sest me elame siin.”
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„Rukkikrahviks” nimetatud Friedrich Georg Magnus von Bergi poolt
1875. a loodud talirukkisort ‘Sangaste’ on vanim kasutatav aretussort Euroopas. Aastal 1889 toimunud Pariisi maailmanäitusel omistati ‘Sangaste’ rukkile kuldmedal, 1893. aasta maailmanäitusel
Chicagos aga hõbemedal. ‘Sangaste’ rukki olulisemad positiivsed
omadused on väga hea talvekindlus ja suur tera. Sordiaretuse ning
geneetika seisukohalt on olulised ka pikk pea ja tugev kõrs. Lisaks
sellele võimaldab hea talve- ja haiguskindlus minimeerida keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist taimehaiguste ja umbrohtude
tõrjeks ning seega sobib ‘Sangaste’ hästi ka maherukki tootmiseks.
Hoolimata positiivsetest omadustest on ‘Sangaste’ rukki kasvatamine olnud üsna tagasihoidlik, kuna võrreldes tänapäevaste rukkisortidega on ‘Sangaste’ rukkil pika kõrre tõttu suurem lamandumisoht,
mis raskendab koristust, ning madalam saagikus.
Selleks, et säilitada Eesti jaoks olulist kultuuripärandit ja geneetilist mitmekesisust rakendati 2009. aastal esmakordselt Euroopa
Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames Eesti maaelu arengukava
2007―2013 meedet „Kohalikku sorti taimede (‘Sangaste’ rukis) kasvatamise toetus“. Enne meetme rakendamist kasvatati ‘Sangaste’
rukist vaid umbes 100 hektaril. Toetust taotleti esimesel aastal väga
tagasihoidlikult: seitsme taotleja poolt 303 hektarile. Parimad tulemused saavutati 2012. aastal, mil 44 põllupidajat taotles toetust
1046 hektarile. Muudel aastatel jäi toetusalune pind 629―872 hektari vahemikku. ‘Sangaste’ rukki kasvupind on kogu rukki kasvupinnast
olnud kuni 10%.

Kohalikku sorti taimede
kasvatamise toetus

‘Sangaste’ rukki kasvatamise toetamine jätkub perioodil 2014―2020.
Toetatavate kohalikku sorti taimede nimekirja on lisandunud 50
puuvilja- ja marjasorti, kartul ‘Ando’, põldhernes ‘Mehis’, põlduba
‘Jõgeva’ ning valge ristik ‘Jõgeva 4’.

• esmakordselt rakendati ‘Sangaste’ rukki
toetusena 2009. aastal

‘Sangaste’ rukki arendamisega tegeleb aktiivselt Sangaste Rukki
Maja, kelle eestvedamisel ja koostöös erinevate ettevõtetega on
välja töötatud mitmed tooted, kus sees ‘Sangaste’ rukis: rukkikama,
rukkijahu, rukkiviin.

• aastatel 2009―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusalune pind olenevalt aastast vahemikku
7―44 tootjat ning 303―1046 hektarit
• toetus jätkub 2014―2020 perioodil

Jana Adari,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajanduskeskkonna seire büroo peaspetsialist
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Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
• esmakordselt rakendati 2004. aastal
• aastatel 2007―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusaluste loomade arv olenevalt aastast
vahemikku 593―688 tootjat ning 2472―3119
looma
• toetus jätkub 2014―2020 perioodil

Põllumajanduses on geneetilise mitmekesisuse osas eriti oluline
erinevate sortide ja tõugude olemasolu. Põlistõugude kaitse ja säilitamine on aga omakorda vajalik looduse mitmekesisuse ja kultuuripärandi säilitamiseks. Eestis kuuluvad ohustatud põllumajanduslooma tõugude loetellu: eesti hobune, eesti raskeveohobune, tori
hobusetõu universaalsuuna hobuste populatsioon ja vana-tori suuna
hobuste populatsioon, eesti maatõugu veis ja eesti vutt. Ohustatud
tõugude nimekirja kuuluv põllumajanduslooma tõug on ajalooliselt
Eesti päritolu ja tõug või eristatav osa ühte tõugu kuuluvate loomade populatsioonist loetakse ohustatuks, kui aretuses kasutatavate
emasloomade arv on alla tuhande või isasloomade arv alla kahekümne ja emaslindude arv alla kümne tuhande või isaslindude arv
alla tuhande.

Toetusaluste eesti hobuste arv on alates 2007. a. tõusnud poole võrra. Eesti hobune on madalajalgne, pika kere ning tugeva kehaehitusega, tänapäeval universaalne väikehobune, keda saab kasutada
nii pere- kui ka turismihobusena, samuti laste ratsahobusena. Kui
2015. aastal peeti toetusaluseid eesti tõugu hobuseid eelkõige meie
kahel suuremal saarel (Saare- ja Hiiumaa), siis raskeveohobuseid oli
vastupidiselt seal just kõige vähem (enam Ida-Virumaal).

Ohustatud tõugu looma pidamise toetuse eesmärk on tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike
ohustatud tõugude säilimine. Eesti hobuse pidamiseks hakati põllumajanduslikku keskkonnatoetust maksma juba 2002. aastast. 2005.
aastast jätkati eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuste ning eesti
maatõugu veise kasvatamise toetamist maaelu arengukavade (MAK)
raames. 2014. aastal kanti ohustatud tõugude loetellu ka tori tõu
vana-tori suuna hobuste populatsioon ning 2015. aastal sai esmakordselt taotleda toetust tõupuhaste eesti vuttide pidamise eest.
Tegemist on siiani ainukese Eestis aretatud linnutõuga.

Toetusaluste eesti maatõugu veiste arv on 2007. aastaga võrreldes
kord kahanenud, kord kasvanud. Eesti maatõug on kohaliku päritoluga aborigeensest karjast aretatud tõug, mis on kohanenud siinse kliima, pidamis- ja söötmistingimustega. 2015. aastal oli toetusaluseid
maatõugu veiseid kõige rohkem Pärnu, Saare ja Harju maakonnas
(üle 100 looma).

Tori hobuse kaks peamist iseloomustajat on universaalsus: sobib nii
töö- kui ka ratsahobuseks ja rahulik iseloom. Tori tõugu hobune on
tänuväärne algajate ratsutama õpetamiseks, viimastel aastatel on
teda edukalt kasutatud ka rakendispordis.Toetusaluste tori tõugu
hobuste arv on püsinud suhteliselt stabiilsena.

Ohustatud tõugu looma pidamise meede täidab oma eesmärki, sest
loomade arvukus tasapisi suureneb. Eelmise MAKi perioodi algusaastal (2007. a) maksti ohustatud tõugu looma pidamise toetust 2472
karjatatava looma eest. 2015. aastal maksti toetust 3168 karjatatava looma eest ning lisaks tekkis võimalus taotleda toetust eesti
tõugu vuttide pidamise eest.

Perioodil 2007―2015 suurenes toetuse saajate arv 13% ja toetusaluste karjatatavate loomade arv 28%. 2015. aasta taotlusvoorus toetati
kokku 2443 hobuse, 725 eesti maatõugu veise ja üle 9400 eesti vuti
pidamist. Kõige suuremad karjatatavate toetusaluste loomade arvud
olid Eesti läänepoolses osas (Saare- ja Pärnumaal), kõige vähem oli
neid loomi Põlva ja Jõgeva maakonnas. Vutifarm asub Tartumaal.

Ere Ploomipuu,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajanduskeskkonna seire büroo peaspetsialist

Eelmise perioodi (2007―2013) algusaastaga võrreldes on toetusaluste eesti raskeveohobuste arv suurenenud 77%. Eesti raskeveohobune
on rahuliku temperamendiga, energiline ja healoomuline madalajalgne põllumajandushobune.
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Koonga vallas asuva Sepa talu perenaine Nele Tamm ei ole sugugi
elupõline talunik. Ta päris talu koos kahe lehmaga oma emalt 2009.
aastal. Ning ehkki tal oli sel hetkel mõte astuda ülikooli magistrantuuri, tegi elu omad pöörded ja Nele hakkas hoopis talu pidama.

Toetuse saaja:
OÜ Sepa mahetalu, www.sepamahetalu.wordpress.com
Asukoht:
Pikavere küla, Koonga vald, Pärnumaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Ebasoodsamate piirkondade toetus
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
• Kiviaia taastamise ja rajamise toetus
Tootmine:
Mahe piimatootmine (9 lüpsilehma) ja töötlemine (meierei),
kanakasvatus, heinamaade ja poollooduslike rohumaade
hooldamine (120 ha)

sate piirkondade toetustele on suurt tuge ka kiviaia rajamise ja
taastamise toetusest. Sepa talu eestvedamisel on Pikavere külas
taastatud ligi neli kilomeetrit kiviaedu. „Kiviaia toetus on väikesele
talule väga oluline lisatulu, ega me muidu seda tööd talupidamise
kõrvalt ei suudaks teha“. Toetus on aidanud kogu Pikavere maastike
ilmet parandada ning päästetud on paljud ajaloolised talupõllud Ura
maastikukaitsealal.

Mahetaluna on Sepa talu tunnustatud juba 2002. aastast. Mahe mõtteviis sobib Nele tõekspidamistega, aga mõneti on see ka piirkonna
paratamatus: „Siin on ainult kivihunnikuid, pole mõtet siin künda ja
külvata. Meil on kasulik olla mahe,“ ütleb Nele, kes on kahe jalaga kindlalt maa peal ega loo endale illusioone moodsast suurtalust.
Nele nendib sedagi, et ega mahetoidu järgi teab mis suurt nõudlust
pole, sest see on ikkagi kallis. Küll aga kasvab turu nõudlus tavalise
talutoidu järgi.

Sepa mahetalu saab ka ohustatud tõugu looma pidamise toetust,
sest talus peetakse eesti maatõugu veiseid. Need rahulikud loomad
on poollooduslike koosluste hooldamiseks parimad.

Sepa mahetalus peetakse liha- ja lüpsilehmi, kaht kitse ja hulga
kanu. Kitsed on seetõttu, et paradoksaalsel kombel on perenaisel
endal lehmapiimatalumatus. Kanad aga sellepärast, et saada mune
sõira ja jäätise jaoks ― just need kaks artiklit on Nele kõige suurem
tuluallikas. „Talupidamine neelab, ümbertöötlemine toob sisse,“
nendib Sepa mahetalu perenaine kainelt. Tema lootused ongi meiereil, kus praegu käib töö juba kahes vahetuses. Samal ajal katsetab
kindlameelne taluperenaine erinevate juustude ja teiste piimatoodete väljatöötamisega, unistades mahukast juustukatlast, uutest
külmikutest ja rehealusesse rajatud juustukeldrist. Kõige suurem
probleem on siinses maakohas aga hoopis usaldusväärne tööjõud.
Paljud asjad edeneks oluliselt kiiremini, kui oleks rohkem tõsise töö
tegijaid.

Sepa talu on aga lähiajal ootamas muutused: Nele tahaks talupidamise ametlikult oma kahele täiskasvanud pojale üle anda. Pojad
on praegugi kogu aeg abiks, aga Nele ise vajab muutusi ja puhkust.
„Talupidamine võib kõlada kaunilt, aga tegelikkuses on see üks otsata töörügamine,“ ohkab Nele. Lisaks avaneks noortele mitmed
toetusskeemid, millele praegune perenaine enam vanuse tõttu ei
kvalifitseeru. Energilist ja töötahtest pakitsevat perenaist vaadates
ja kuulates ei usu küll kuidagi, et ta talu tegemistest eemale jääks:
aastatega on talupidamisest kujunenud elustiil, olgu ta pealegi üks
õige pöörane elustiil.

Erinevad toetused on Nele sõnul ellujäämise küsimus. Lisaks poollooduslike koosluste, mahepõllumajandusliku tootmise ja ebasood-

Tekst ja fotod: Helen Külvik
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Erinevad toetused on Nele
sõnul ellujäämise küsimus.
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Toetuse saaja nimi:
Kaarli talu, www.kaarlitalu.ee
Asukoht:
Ärina küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus
Tootmine:
Mahe teraviljakasvatus (60 ha), veski ja pagarikoda

kaera ja speltanisu, ülejäänud põllusaadused ostetakse teistelt mahetalunikelt sisse.

Kaarli talu asub Lääne-Virumaal, Eestimaa kõige viljakamatel muldadel otse Pandivere kõrgustiku südames. Kõik kasvab siin mühinaga
ning kui Lääne-Eesti kehvadel maadel on mahepõllumajandus loomulik ja majanduslikult mõttekas, siis siinsetel maadel mahetalusid
peaaegu ei ole. Väike-Maarja külje all paiknev Kaarli talu on selles
osas huvitav erand.

Kogu see vili läheb käiku talu veskis ning veskitöö on suures osas
käsitöö: ämbritäis vilja sisse, ämbritäis jahu välja. Veskitöö, nagu
ka põllupidamine on peamiselt Lembitu kanda. Veskist tulevad välja täisterajahud, kruubid ja helbed, õlipressi alt aga naturaalsed
külmpressitud toiduõlid. Kaarli talu tellimistabelis on ligi 50 eri nimetust jahusid, helbeid, kruupe, tange, terasid, õlisid ja seemneid!
Põnevamatest toodetest võiks nimetada kaerakruupe, hernejahu ja
tudraõli. Veskitöö, pakendamise ja müügitöö juures on talus abiks
veel kolm inimest. Kadri on õigustatult uhke, et suudab päris mitmele kohalikule elanikule tööd pakkuda.

Kaarli talu majandab praegu peamiselt noorperenaine Kadri Kopso
koos abikaasa Lembituga. Talu omanik on jätkuvalt Kadri isa Mart
Lepik, kelle vanemad rajasid selle 1938. aastal. Vanaisa Enn oli hästi
haritud agronoom ja talu kasvas jõudsalt. Edasi läks nii, nagu kõikide
tublide taluperedega peale sõda: peremees vangistati, pere aeti kodust välja ning taluhooned hakkasid teenima Nõukogude Liitu.

Kolmas pöördepunkt saabus Kaarli tallu 2012. aastal: siis seati siin
LEADER-toetuste abiga sisse pagaritöökoda. Sinna Kadri põhiline
võhm nüüd lähebki. Ahjust tulevad speltaküpsised ja Kadri enda
leiutatud seemnekrõpsud. Ning muidugi leivad: laadahooajal küpsetab perenaine sada leiba nädalas! Leibu on sõna otseses mõttes
seitset sorti, millest kõige menukam on seemneleib.

Kui Kadri ja Lembit 2009. aastal isale tallu appi tulid, otsustasid nad
kuulata südame häält ja minna üle keskkonnahoidlikule tootmisele. Lisaks olid väetised ja mürgid väga kallid, oma mõju avaldasid
ka väetamisest ja mürgitamisest põhjustatud tervisehäired, nt allergiad. „Meil abikaasaga ei olnud tollal talupidamise kogemust ja
mahepõllundus tundus lihtsam variant. Põllupidamine on isegi keeruline, meie aga olime täitsa kogenematud,“ selgitab mahepöörde
tagamaid perenaine Kadri. „Saagid jäid muidugi väiksemaks ja isal
on seda kurb vaadata,“ tõdeb Kadri.

Kaarli talu kinnitab teiste mahetalude kogemust: kui tahad turul
edukas olla, tuleb tegeleda toodangu väärindamisega. Viljakasvataja jahvatab ise jahu ja teeb sellest küpsiseid, piimakarjakasvataja aga oma talu piimast juustu. Mida töömahukam lõpptoode, seda
korralikumat hinda saab selle eest küsida. Turg aga ainult võidab.

Kaarli talu esimene, määrav pööre oli toimunud juba varem, aastal
1997, mil taluperemees Mart soetas nn eurorahade toetusel veskiliini. Siit sai alguse talu praegune põhitegevus: teraviljade jahvatamine ja toiduainete tootmine. Talus kasvatatakse ‘Sangaste’ rukist,

Tekst: Helen Külvik
Fotod: Heikki Avent
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Kadri ja Lembit otsustasid isale appi
tulles kuulata südame häält ja minna üle
keskkonnahoidlikule tootmisele.
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Poollooduslikud kooslused on põlised inimtekkelised kooslused, kus
inimmõju on piirdunud vaid niitmise ja karjatamisega, mille tulemusena on välja kujunenud kõrge liigirikkus ja omapärane maastikuilme. Poollooduslikel kooslustel on väga oluline osa loodusliku mitmekesisuse säilitamisel: mitmekülgsed kooslused pakuvad elupaika ja
kasvukohta väga erinevatele, sh haruldastele ja kaitset vajavatele
taime- ja loomaliikidele. Erakordselt liigirikkad ja samas ka ohustatud on puisniidud ja loopealsed, ranna- ja luhaniidud on seevastu
olulised rändlindude peatus- ja toitumiskohad ning kurvitsaliste elupaigad. Kuna niidud püsivad vaid seal, kus maid pidevalt niidetakse
või karjatatakse, siis nende tegevuste lõpetamisel alad tõenäoliselt
võsastuvad-metsastuvad ja kaotavad oma senise väärtuse.

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
• esmakordselt rakendati 2007. aastal
• aastatel 2007―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusalune pind olenevalt aastast vahemikku
630―934 tootjat ning 14 757 ― 25 177 hektarit
• toetus jätkub 2014―2020 perioodil

Keskkonnaregistris on kaitstavatel loodusobjektidel kokku 76 775
ha poollooduslikke kooslusi, kuid osa neist jääb ka väljapoole kaitstavaid alasid. Poollooduslike koosluste majandamine on keeruline,
sest alad on tihti liigniisked, kivised, raskesti ligipääsetavad, samuti
on seal sageli suur käsitsitöö või eritehnika vajadus, piiratud majandamisajad jms. Seetõttu ei ole nende korrashoid tootjale motiveeriv
tegevus ning elurikkuse säilitamiseks on vajalik lisatoetus.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetust kaitstavatel aladel saab
uuenenud toetusena taotleda ka MAK 2014―2020 perioodil. Üks suurim muutus on võimalus taotleda ühtset pindalatoetust (ÜPT) samale maale, kui majandatud poollooduslik kooslus vastab ÜPT toetuse
nõuetele. Olulise uuendusena on toetusmäärad eristatud majandamisviisi (niitmine, karjatamine) ning koosluse tüübi järgi (nt rannaniit ja loopealne on hooldatavad ainult karjatamise teel).

Eesti maaelu arengukava (MAK) toetus poollooduslike koosluste
hooldamiseks Natura 2000 aladel rakendus esmakordselt 2007. aastal ning toetuse eesmärk on tagada Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste soodne seisund (nii alade kvaliteet elupaiga ja
kasvukohana kui ka pindala).

Poollooduslikud kooslused hoiavad meie elurikkust, on osa meie
kultuurist ja maastikust, kuid nad ka hoiatavad: kõik võib kaduda
kiiresti, kui kaob hea koostöö!

Perioodil 2007―2013 tõusis poollooduslike koosluste hooldamise
toetuse alune pind 14 758 hektarilt 25 120 hektarile ja toetust sai
934 tootjat. Poollooduslikke kooslusi leidub eelkõige Lääne-Eestis ja
saartel, mistõttu taotletakse seda toetust neis piirkondades kõige
enam. Arvestades erinevate koosluste osa, siis toetusalusest pinnast
on umbes 65% ranna- ja lamminiidud.

Iiri Raa,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajanduskeskkonna seire büroo peaspetsialist
18

KE
U
L
L
I
K
I
U
KIVIAIAD K TUURIST
L
U
K
I
r
g
A
E
MEI

Üldine huvi toetuse vastu tervikuna oli väga suur, aga suur osa taotlustest ei vastanud kiviaia toetuse nõuetele, seetõttu ületas ka taotluste kogumaht planeeritud eelarve mahu. Heakskiidetud taotluste
osatähtsus jäi võrreldes taotluste koguarvuga valdavalt alla 50%.
Perioodi 2007―2014 jooksul maksti välja 128,7 km kiviaedade taastamistööd (mis on 43% eesmärgist) kogusummas 3 049 309 eurot.
Kuna kiviaiad, millele toetust taotleti, pidid asuma piirkonnas, kus
need on ajalooliselt levinud, määrati kõige suurem osa perioodi
toetustest Saaremaale (65,4%), Pärnumaale (11,5%) ja Läänemaale
(9,6%), ehk 86,5% tervikust.
Kaudselt on taastatud kiviaiad seotud ka elurikkuse säilimise ja
suurendamisega, kuna kiviaiad loovad mitmetele liikidele sobivad
elupaiga- ja toitumistingimused (imetajatest näiteks väike-karihiir,
kahepaiksetest juttselg-kärnkonn, roomajatest kivisisalik, selgrootutest hulkjalgsed, sammaldest lubi-lühikupar, sõnajalgadest
müür-raunjalg).

Kiviaedade rajamise ja taastamise toetuse eesmärk oli aidata kaasa
kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise väärtusega traditsiooniliste põllumajandusmaastike säilimisele.

Olemasolevate elupaikade säilimise huvides tuleks kive võtta valdavalt põllumaadelt, et parandada mulla vee- ja õhurežiimi ning suurendada mulla produktiivsust. Samuti tuleks piirata maade harimist
ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamist kiviaiale lähemal
kui 1,5 m.

Kiviaedade taastamist ja hooldamist on toetatud alates 2001. aastast, kui meedet rakendati esmakordselt kahel pilootalal (Saaremaal
Lümanda ja Kihelkonna vallas ning Jõgevamaal Palamuse vallas) riikliku põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames. Üleriigiliselt toetati MAK 2004―2006 perioodil kokku ~41 km kiviaia rajamist, ~86 km
taastamist ja ~36 km hooldamist.

Tambet Kikas,
Põllumajandusuuringute Keskuse
mullaseire büroo peaspetsialist

Esimene kiviaedade rajamise ja taastamise toetuse taotlusvoor
toimus MAK 2007―2013 perioodil 2009. aastal, teine taotlusvoor
toimus 2010. aastal ja kolmas voor 2012. aastal. Kuna esimese
taotlusperioodi taotluste rahaline maht ületas kogu perioodile planeeritud eelarvelisi vahendeid, otsustati, et edaspidiselt perioodil
2007―2013 ei toetata kiviaedade rajamist, vaid ainult taastamist.
Taastamiseks loeti olemasoleva kiviaia või selle osa lahtivõtmist ja
uuesti ülesladumist või olemasoleva kiviaia esialgse mahu taastamist, mille käigus suurendati olemasoleva kiviaia mahtu vähemalt
poole võrra tema esialgsest mahust.

Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
• esmakordselt rakendati 2004. aastal

Toetuse saamise tingimused kolmel taotlusvoorul olid sarnased.
Toetust kiviaia taastamiseks võis taotleda kiviaedadele, mis asusid
või piirnesid vähemalt 80% ulatuses kasutuses oleva põllumajandusmaaga ja on looduses visuaalselt jälgitavad, st säilinud pidi olema
vähemalt alumine kivirida. Kiviaiad, millele toetust taotleti, pidid
asuma piirkonnas, kus need on ajalooliselt levinud ning taastamisel tuli järgida piirkondlikku kiviaedade eripära. Toetuse saamisega
kaasnes tootjale 5-aastane kiviaia säilitamise kohustus (kehtis kõikide taotlusvoorude puhul).

• aastatel 2009―2012 toetust saanute arv oli 507,
taastatud kiviaedade kogupikkus oli 128,7 km
• jätkub 2014―2020 perioodil
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Toetuse saaja:
FIE Urmas Vahur, www.kurese.wordpress.com
Asukoht:
Kurese küla, Koonga vald, Pärnumaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• NATURA 2000 toetus põllumajandusmaale
• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
• Loomade karjatamise toetus
• Ebasoodsamate piirkondade toetus
• Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
Tootmine:
Poollooduslike rohumaade hooldamine (250 ha),
rendiloomade karjatamine (~200 noorveist)

Pärnumaal Koonga vallas asuva Kurese loodushoiutalu ― just nõnda
on peremees oma talu nimetanud ― hing, süda ja omanik on põline loodusemees Urmas Vahur. Tema omandis on umbes 220 hektarit
ja riigimaadega kokku majandada ligi 250 hektarit pärandkultuurimaastikke. Suurem osa neist maastikest jääb Kurese maastikukaitsealale, ülejäänu hõlmab Eesti suurim puisniit Nedremal.

koosluste hooldamisega seotud tööd (v.a palkide äravedu) tehakse
käsitööna. „See ala siin on palju mahedam kui kõik teised Eesti mahealad kokku,“ on Urmas Vahur kindel.
Urmas on ise pärit soode-rabade keskelt, õppinud metsandust, töötanud maakonna looduskaitse peaspetsialistina. Töö poollooduslike
kooslustega Kuresel ja Nedrema puisniidul on tema jaoks üksiti ka
hobi. Sellist tööd, mis nõuab suurema osa ajast väljas müttamist ja
seda väga väikese tasu eest, saabki teha vaid kire ja kiiksuga. Ja
need on Urmasel kahtlemata olemas.

Poollooduslike koosluste säilitamine ja taastamine ongi karismaatilise Urmase eesmärk ja põhitöö. Kurese poollooduslikke kooslusi peab
oma silmaga nägema, sest midagi nii mastaapset on väga raske lihtsalt niisama ette kujutada. Kurese maastikukaitseala laiub loopealsetel ning selle keskme moodustab iidne Kurese külatanum, millest
nüüdseks alles küll vaid üksikud varemed ja kiviaiad.

Õnneks ei pea Urmas oma tööd tegema siiski ainult usust ja armastusest. Erinevad toetusskeemid on päris suurt tuge pakkunud. Kõige
enam on kasu poollooduslike koosluste toetusest: ilma selleta poleks
sedavõrd suuremahuline poollooduslike koosluste hooldamine üldse
võimalik. Kiviaia taastamise toetuseta poleks siin selliseid aedu nagu
praegu näha. Loomade karjatamise toetus omakorda on hea motivaator kariloomade rentimisele.

Kiviaiad on Urmas Vahuri lemmikud. 2016. aasta suveks on ta taastanud ligikaudu viis kilomeetrit kiviaedu. Aga 1896. aasta kaardil oli
neid tol ajal Kuresel koguni 35―40 kilomeetri jagu! Jalutuskäik Kurese tänavatel on aga juba praegu muljetavaldav. Kiviaiad ulatuvad
kohati horisondini ning tänavavõrgustik on selgelt jälgitav. See on
nagu mingi teine maailm, jalutuskäik kaugesse minevikku.

Urmasel on ka üks suur unistus: et tema eramaadele moodustataks
Kurese muinsuskaitseala. Lisaks iidsele sumbkülale annavad selleks
põhjust ka kümned muistised, mida Kurese maadelt on koostöös arheoloog Mati Mandeliga leitud. „Kahjuks ei ole muinsuskaitseamet
sellist tüüpi kaitseala loomiseks veel valmis,“ on Urmas veidi löödud, ent sihikindlus viib ta ühel päeval kindlasti eesmärgini.

Viimane Kurese põliselanik suri 1973. aastal. Siiski ei ole Kurese päris maha jäetud kant: siinsed avarad loopealsed on suvekoduks veistele. Igal suvel tuuakse siia tööd tegema umbes 200 noorlooma, nende hooldada umbes 170 hektarit poollooduslikke rohumaid. Sügisel,
kui nad päriskoju tagasi lähevad, saavad neist tublid lüpsilehmad.
Kuresel ei ole ühtegi kommunikatsiooni ega tehnilist rajatist. Ka
loomade jootmiskohad on lahendatud isevoolsete allikatiikidega.
Siin kasutatakse traktoreid harva, kõik loomade ja poollooduslike

Tekst ja fotod: Helen Külvik
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“See ala siin on palju mahedam kui
kõik teised Eesti mahealad kokku.”
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Iisaka talu asub Põhja-Eesti paesel loopealsel. Mullakiht on siin
õbluke ja vilja suurt ei kanna. Iisaka talu kogemus on näidanud,
et talupidamist see ei takista: tuleb lihtsalt leida see õige tegevusvaldkond. Siin kadakastel loopealsetel on ainuõige valik lambakasvatus ― just selle järelduseni jõudsid praeguse noorperemehe
Priidu Veersalu vanemad siis, kui nad peale 1990. aastate algul alustatud talupidamist olid katsetanud nii sigade, lehmade kui ka muude
pudulojustega.

Toetuse saaja:
FIE Väino Veersalu Iisaka talu, www.iisakatalu.ee
Asukoht:
Uuri küla, Kuusalu vald, Harjumaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• NATURA 2000 toetus põllumajandusmaale
• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
• Loomade karjatamise toetus
• Ebasoodsamate piirkondade toetus
• Kiviaia rajamise ja taastamise toetus
Tootmine:
Lambakasvatus (põhikarjas 100 utte)

Veersalude pere kasvatab eesti tumedapealisi lambaid, aretuskarja
tunnustus anti nende karjale 2010. aastal. Priidu, suure pere noorim
poeg, võttis talu isa Väinolt üle alles hiljuti, 2015. aastal, aga talus
toimetavad nad ikka koos edasi. Nüüd on pojal haritud lambakasvatajana võimalik taotleda ka noortaluniku toetust. Priidu kiidab väga
ka Eesti maaelu arengukava vahenditest rahastatavat mentorlusteenust, kus tema mentoriks on kogenud Lõuna-Eesti lambakasvataja
Liilia Tali. „Saan temalt alati nõu, kui mul mingi küsimus on,“ on
noormees uue teenusega rahul.

Ega siia madalate kadakate vahele teisi loomi väga ette ei kujutagi, lambad on siia tõesti justkui loodud. Nad on ka poollooduslike
koosluste parimad hooldajad, kinnitab Priidu. „Lammaste karjatamine poollooduslikel aladel annab lambalihale selle õige meki,“ ütleb noor, hiljuti Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis haritud
lambakasvataja veendunult.

Lambakasvatus pole siiski ainus, mis Priidut köidab. Lammastest üle
jääval ajal tegeleb ta näiteks rahvatantsuga, aga sisse toob puidutöö: mööbli restaureerimine, mis mehel üksiti ka hobiks on. „Käsitöö
on meie pereliikmetel veres,“ sõnab Priidu. Tõepoolest, Iisaka talu
oluline sissetulekuallikas on erinevad käsitöötooted, mida Priidu
ema ja õed usinalt valmistavad. Laatadel ja otse talust saab osta
erinevaid villakudumeid, -tekke ja -patju, lambanahku ja kaltsuvaipu.

Aga see pole kindlasti ainus põhjus, miks ta lambaid just poollooduslikel kooslustel kasvatab: silmanähtavalt tähtis on mehele seegi, et
teda ümbritseb meeldiv elukeskkond. Tõepoolest, maitsekalt taastatud ja hooldatud loopealsed, millele on otsekui maalitud rõõmsalt
määgivad lambad ja kaugusesse küündivad kiviaiad, on idülliline
vaatepilt. Ja Priidu saab koos perega sellist pilti nautida iga päev!
Priidu naerab, et nüüd tulevad naabrid juba ise uurima, kas Priidu
tahaks ka nende maad hooldada võtta ― nii kenasti on see kõik tal
välja kukkunud.

Kaubaks läheb muidugi ka lambaliha, sest tõukarja kõrval peetakse
Iisakal ka lihakarja. Küsimise peale, kas noormees ise ikka lambaliha sööb, hakkab Priidu naerma: „Nüüd juba kolm-neli aastat jälle
söön!“

Noor talunik nendib, et ilma Eesti maaelu arengukavas olevate toetusskeemideta ei jõuaks kadastikke küll sedaviisi harvendada. Rääkimata kiviaedade taastamisest, mis on äärmiselt mahukas töö, puhas
käsitöö. Toetused on need, mis innustavad uusi poollooduslikke alasid kasutusele võtma.

Tekst ja fotod: Helen Külvik
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“Lammaste karjatamine poollooduslikel aladel annab lambalihale selle
õige meki.”

L
A
A
M
A
J
R
A
LEHMAD K ELE
S
U
T
E
O
T
U
TÄN

Loomade heaolu toetus panustab elurikkuse säilitamisse ja parandamisse eelkõige läbi rohumaadel karjatamise. Karjatamine aitab
säilitada poollooduslikke kooslusi ja avatud maastikuvaateid ning
soodustab taimede liigirikkuse kasvu, putukate ja põllulindude arvukuse tõusu. Rohusööjatele põllumajandusloomadele võimaldab
karjatamine loomuomast keskkonda ja käitumist, soodustab noorloomade arengut ja tugevdab loomade tervist.
2015. aastal karjatati rohumaadel 49% kõigist Eestis peetavatest
veistest, 57% kitsedest, 53% hobustest ning 95% lammastest. Võidakse karjatada rohkemgi loomi, kuid neile ei taotleta toetust ja
registrites puudub info karjatamise kohta. Karjatamisnõudega poollooduslike koosluste pinda oli Eestis 18 142 ha, mis 40% ulatuses
kattus loomade heaolu toetuse saajate poolloodusliku koosluse pinnaga. Seetõttu võib oletada, et neid alasid hooldatakse eelkõige
loomade heaolu toetuse alla kuuluvate loomadega.

Loomade heaolu toetuse eesmärk on tõsta loomakasvatajate teadlikkust loomade heaolust ja toetada põllumajandustootjaid, kes
täidavad loomade heaolu kõrgemaid nõudeid. Seeläbi parandatakse loomade heaolu ja tervist ning tagatakse neile loomuomasemad
pidamistingimused. Loomade karjatamisega hoitakse ekstensiivses
kasutuses rohumaad, sh poollooduslikud kooslused, mille väärtus
elupaigana on oluline. Samuti aitab karjatamine säilitada ja suurendada rohumaade osakaalu põllumajandusmaastikus.

Heades pidamistingimustes kasvatatud loomade liha ja muid loomakasvatussaadusi peab teadlik tarbija kvaliteetsemaks (loomad on
tervemad ja stressivabamad, kasutatakse vähem ravimeid jms) ja
nende eest ollakse valmis maksma pisut kõrgemat hinda, mis suurendab tootjate konkurentsivõimet.

Toetust rakendatakse 2009. aastast ning taotlemisega võtab tootja endale loomade (veised, hobused, kitsed ja lambad) karjatamise
kohustuse. 2015. aastast saab loomade heaolu toetust üheaastase
kohustusena lisaks karjatatavatele loomadele taotleda ka sigadele
ja munakanadele. Arvuliselt taotleti loomade heaolu toetust kõige
rohkem sigadele (üle 91 000), mis ümber arvutatuna loomühikuteks
(LÜ) on 26% taotletud loomühikutest. Teine suur grupp olid veised ―
80 659 looma (67%). Hobused ja lambad moodustasid mõlemad 3%,
munakanad 0,5% ja kitsed 0,1% taotletud loomühikutest.

Ere Ploomipuu,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajanduskeskkonna seire büroo peaspetsialist

2015. aasta eest sai loomade heaolu toetust 1987 loomakasvatajat. Nendest 65% sai loomade karjatamise toetust ka aastatel
2010―2014. Vaatamata kõikide loomaliikide arvu vähenemisele ja
keerulisele olukorrale põllumajanduses 2015. aastal, panustavad
toetuse saanud loomakasvatajad jätkuvalt loomadele paremate pidamistingimuste võimaldamisse. Loomade heaolu toetuse saajate
arvud olid suuremad Saare ja Pärnu maakonnas (üle 200), kus on palju põllumajandusega tegelevaid väiksemaid ettevõtteid. Väikseim
oli see Hiiumaal (36), kus on ka maakondade lõikes kõige vähem
loomakasvatajaid Eestis. Samas saab Hiiumaad tõsta esile positiivse erandina, kus toetust said kõik 36 taotlejat (2/3 määrati toetus
täies ulatuses). Maakondliku esikolmiku, nii toetust saanud loomade
kui loomühikute arvus, moodustasid Lääne-Viru, Valga ja Viljandi
maakond.

LOOMADE heaolu toetus
• esmakordselt rakendati 2009. aastal
• aastatel 2007―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusaluste loomade arv olenevalt aastast
vahemikku 2033―2546 tootjat ning
109 747 ― 123 990 looma
• jätkub 2014―2020 perioodil loomade heaolu
toetusena
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Ebasoodsamate piirkondade toetus
• rakendati aastatel 2004―2013
• aastatel 2007―2013 jäi toetuse saajate
arv ja toetusalune pind olenevalt
aastast vahemikku 8332―9235 tootjat
ning 333 312 ― 380 280 hektarit

likul tuli arvestada Euroopa Nõukogu määruse nõuetega. Nii jagunesid vallad nö kehvade tootmistingimustega aladeks ja spetsiifilisteks
aladeks, mille määramise võis otsustada riik ise.

Maade põllumajanduslikust kasutusest välja jäämise pidurdamine,
paikkonna säilitamine ja alal hoidmine ning põllumajandusliku tootmise edendamine ― need olid sõnumid, mida kandis ebasoodsamate
piirkondade toetus (ESA).

Põllumajandusmaad oli ESA valdades 627 000 ha. Mida aasta edasi,
seda suurem oli ESA toetust saanud põllumajandusmaa pindala. Kui
2007. a maksti toetust 333 312 hektarile, siis 2013. a sai toetust juba
380 280 hektarit põllumajandusmaad. Toetuse saajate arv oli samuti perioodi lõpus suurem kui alguses. Samas ei suurenenud toetuse
saajate arv iga-aastaselt. Nimelt oli toetuse saajate arv väikseim ―
8332 ― 2009. aastal, kõige suuremaks tõusis aga perioodi lõpuks,
olles 2013. aastal 9235.

Toetuse eesmärk oli tagada jätkuv maakasutus ebasoodsamates piirkondades. Pindalatoetust said vallad, mida iseloomustab raskesti
haritav ja madala tootlikkusega maa suur osakaal. Looduslike tingimuste ebasobivusele põllumajanduseks viitas ka asjaolu, et ESA
valdade muldade reaalboniteedid jäid enamasti alla Eesti keskmise
(40 hindepunkti). Kehvemate tootmistingimuste tõttu on neis valdades majandusnäitajad madalamad, kui tavaliste tootmistingimustega piirkondades.

Maaomanikud olid ESA aladele makstava toetusega hästi kursis ja
seda võimalust kasutati usinalt. Kõige rohkem oli taotletud maal
püsirohumaad (43% 2013. a), kus maid hooldati niitmisega. Samuti
suurenes perioodi jooksul 27% võrra liblikõieliste osakaal põllumajandusmaal, mis aitas vältida mulla toitainetest vaesumist. Tänu
ESA toetusele olid toetusalused alad hooldatud ning endiselt kasutuses. Samuti aitas ESA toetuse maksmine kaasa sealse kogukonna
säilimisele.

Eestis määratleti ebasoodsamad piirkonnad valdade kaupa 2004.
aastal. Kokku oli algselt ESA valdu Eestis 101 (joonis 1). Valdade va-

2014., üleminekuaastal ESA toetust enam taotleda ei saanud, kehtima jäid juba võetud kohustused. Uuel perioodil ― 2014―2020 ― aga
toetust ette ei nähta, sest see ei seadnud otseseid nõudeid keskkonnaseisundi parandamiseks, mis omavad uuel perioodil suurt tähtsust. Kuna ESA toetust võis aastatel 2007―2013 taotleda koos keskkonnanõudeid sisaldavate 2. telje toetustega (nt KST/KSM, MAHE,
NAT), siis täideti keskkonnanõudeid kaudselt läbi teiste toetuste ka
ESA aladel. Varem ESA toetusele kulunud vahendid suunati põllumajanduslike keskkonnatoetuste süsteemi.
Kadri Allik,
Põllumajandusuuringute Keskuse
mullaseire büroo peaspetsialist

Joonis 1. Ebasoodsamate piirkondade vallad Eesti kaardil
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Pärnumaal Lihula ja Pärnu vahel Oidremal asuv Mätiku talu on maaelu võrdkuju. Talus on üles kasvanud kuus last, kellest kõik on talu
tegemistega ühel või teisel viisil seotud.

Toetuse saaja:
OÜ Mätiku talu, Mirjam.pikkmets@gmail.com
Asukoht:
Oidrema küla, Koonga vald, Pärnumaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Keskkonnasõbraliku majandamise toetus
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
• NATURA 2000 toetus põllumajandusmaale
• Ebasoodsamate piirkondade toetus
Tootmine:
Piimatootmine (50 lüpsilehma), teraviljakasvatus, kanakasvatus

Maad on siin kehvad ka. Sooäärsed maad, turbased. Isegi kui väetaks, niikuinii ei saaks paremat. Kogu talupidamine läheks vaid sellevõrra kallimaks. Kehvade maade tõttu on talul võimalik taotleda
ebasoodsate alade toetust, Natura maade tõttu poollooduslike koosluste hooldamise toetust ja Natura 2000 toetust põllumajandusmaale. 2/3 tehnikast on ostetud toetustega ― investeeringutoetustega.
Uuendusliku tegevusena kasvatavad Pikkmetsad teadlikult vahekultuure ja lähevad talvele vastu rohelise maaga. See tõstab mullaviljakust oluliselt. „Juba kaks-kolm ristiku külvikorda teevad maaga
imet,“ nendib Helga Pikkmets.

Mätiku raudne leedi on perenaine Helga Pikkmets. Koos abikaasa
Aivariga, kes vastutab põhiliselt tehnika eest, alustasid nad talupidamist kolmest lüpsilehmast. Nüüd on karjamaal 55 lehma. Just
nimelt karjamaal, sest rohumaal söömine on Mätiku talu veiste põhiõigus. Talvel peavad nad muidugi lauta jääma ja just lauda talvine
mahutavus seab karjale piirid. Kuid ka talvel käivad loomad õues
jalutusalal värsket õhku hingamas. Pere unistab uue lauda ehitamisest: see võiks mahutada 150 lehma. Küll kunagi see laut ka tuleb.
Loomadele tehakse sööt ise, nagu õiges talus ikka kombeks. Karjamaad ja teraviljapõllud laiuvad 370 hektaril, nii et Lääne-Eesti
mõistes on tegemist päris suure taluga. Piima annavad lehmad korralikult: ligikaudu 8800 liitrit aastas, mis on mahepiima kohta väga
hea tulemus. Kui päris mitmed aastad sai Mätiku talu piima osta
tulundusühistu Eesti Mahe kaudu üles seatud toorpiimaautomaatidest, siis nüüd müüakse piim Leetu. Kes väga tahab, see saab Mätiku toorpiima siiski otse talust kätte: otsemüügiks läheb umbes sada
liitrit nädalas.

Särtsakas peretütar Mirjam Pikkmets lisab juurde, et nende kandis
on näha trendi, et paljud intensiivtalunikud lähevad üle mahepõllumajanduslikule tootmisele. Mirjam ise on sarnaselt oma vendadele
kodukandile truuks jäänud ning arendab naabertalus oma maheettevõtmist: väikest talumeiereid, lamba- ja kanakasvatust. Tegus noor
naine valmistab väga erinevaid piimatooteid ning pakub juba ka ise
teistele tööd.

Pikkmetsad on oma talus alati mahedalt toimetanud, teisiti ei kujuta nad ettegi. Aivar oli kunagi siinsamas kolhoosi esimees ja nägi
mürgitamist oma silmaga pealt. Enda perele ta mürke sisse sööta
ei tahtnud. Helga lisab ka, et mahepõllundus on palju lihtsam ja
odavam kui kaasaegne tavapõllundus, vähemalt nende puhul küll.
„Lehm ise vaatab ja otsustab, mida ta sööb või ei söö. Miks peaks
mina seda tarkust õppima hakkama, kui lehm seda juba väga hästi
teab,“ on perenaine kindel.

Mätiku talupere ja kogu Oidrema kant tervikuna süstib igatahes kuhjaga lootust, et elu maal ei ole kadunud. Siin on lapsed, kes kasvavad üles sooja piimaga ja tunnevad vasika karedat keelt oma põsel.
Nad teavad, kust tuleb muna ja kust kohupiim. Ning seda, et lehm
peab karjamaal rohtu saama, siis on ta sama õnnelik kui see väike
poiss ― vast tulevane peremees ― seal taluõues.
Tekst ja fotod: Helen Külvik
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“Maad on siin nii kehvad, et isegi
kui neid väetaks, niikuinii ei saaks
paremat.”
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Eesti suurim väikesaar Vormsi on 93 km2 suurune, üle poole selle
pindalast on kaetud metsaga. Saar kuulub Natura 2000 võrgustiku
Väinamere hoiualasse, lisaks on osa saarest maastikukaitseala koosseisus. Saarel on kokku umbes 1000 hektarit põllumaad, kuid mullad
on oma boniteedilt ühed Eesti kehvemad. Seega soosivad kohalikud
olud ja looduskaitselised piirangud keskkonnasõbraliku põllumajandusega tegelemist.

Toetuse saaja:
OÜ Vormsi MT, vormsimt@gmail.com
Asukoht:
Kersleti küla, Vormsi vald, Läänemaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Ebasoodsamate piirkondade toetus
• Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Tootmine:
lihaveisekasvatus (200 looma) ja poollooduslike koosluste
hooldamine (120 ha rannaniite)

saks avatud vaatele ja veepiirile on hooldatud rannaniidud oluliseks
pesitsuspaigaks paljudele linnuliikidele ja peatuspaigaks rändlindudele. „Rannakarjamaade läheduses võib kohata palju kaitsealuseid
linnuliike ning niitude taimestik on muutunud mitmekesisemaks,“
räägib perenaine Ege edasiminekutest.
Niitude taastamisel on nõuga abiks Keskkonnaamet, kelle maahooldusspetsialistidega uute alade taastamine ja hooldusse võtmine alati läbi räägitakse. Hoolduse all olevad maad on suures osas renditud
eramaaomanikelt ja riigilt. Eesmärk on säilitada hooldatavaid alasid
ja võimalusel laieneda. Alade suurendamiseks on alati tarvis läbi
rääkida kümnete maaomanikega, sest Vormsi on jagatud väikesteks
maasiiludeks, mille omanikud on tihtipeale rootslased ja ise saarel
ei ela. Suureks abiks on siin perenaise rootsi keele oskus.

Ege ja Gert Kanarbik alustasid 2007. aastal kohalike rannaniitude
niitmist. Paar aastat hiljem võeti 10 lihaveist, et rannaniitude hooldamist jätkata. Rannaniite oli hooldada 54 hektarit ja üsna kiiresti
sai selgeks, et loomi on juurde vaja. Nii lisandus 2011. aastal veel
51 looma ning hoolduse all olevate rannaniitude pindala on nüüdseks
120 hektarit. Karjas on herefordi ja simmentali tõugu veiseid ligi 200
ja see on saare kõige suurem veisekari.
Ettevõte on algusest peale olnud mahetootja. Muul viisil majandamist puhast loodust armastav pere ette ei kujutaks. Lisaks rannaniitudele on veel 350 hektarit mahedat põllumaad, millelt kogutakse
loomade talvesööt. Loomad on viis kuud aastas suvekarjamaadel
rannaniitudel. Karjaaedu on püstitatud 20 kilomeetri jagu ja need
on vaja iga päev üle kontrollida. Sügisel tuuakse veised lauta. Sügistalvisel poegimisperioodil jälgitakse loomi öösiti ka kaameratega,
et vajadusel appi minna. Kuna perekonna eluase on laudaga ühenduses, siis poegimisperioodil hingab kogu pere hoolealustega ühes
rütmis.

Maaelu arengukava toetuste abil on soetatud farmikompleks ja ostetud põllumaad. Ilma toetusteta Kanarbike pere ilmselt põllumajandusega ei tegeleks, sest alustades ei olnud neil peale suure tahtmise mitte midagi. Aasta-aastalt on tegemisi laiendatud ning hetkel
ollakse saare suurim põllumajandusettevõtja. Otsust põllumajandusega tegelema hakata pole nad kahetsenud. Vaikimisi loodavad,
et äkki on teistelegi oma tegemistega inspiratsiooniks. Pere vanim
poeg kaalub pärast kooli lõpetamist minna põllumajandust õppima,
nii et väikestviisi on inspireerimisega juba algust tehtud.

Vormsi rannaniite on taastatud juba peaaegu kümme aastat. Võrreldes algusaegadega on rannakarjamaad võsast ja pilliroost vabad. Li-

Tekst: Triin Nõu
Fotod: Maaeluvõrgustik ja Ege Kanarbik
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“Rannakarjamaade läheduses võib kohata
palju kaitsealuseid linnuliike ning niitude
taimestik on muutunud mitmekesisemaks.”
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Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• esmakordselt rakendati 2004. aastal
• aastatel 2009―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusalune pind olenevalt aastast vahemikku
1152―1407 tootjat ning 81 636 ― 126 242
hektarit
• jätkub 2014―2020 perioodil mahepõllumajandusele ülemineku- ja mahepõllumajandusega
jätkamise toetusena

se osakaal Eestis kiiresti tõusnud. Kui 2003. a oli mahetoetuse alune
pind Eestis 33 588 ha, siis 2013. aastaks tõusis toetusalune pind 126
242 hektarini ja toetust sai 1114 maheettevõtet. Mahetoetuse alune
pind moodustas mahepõllumajanduse registris olevast pinnast 2013.
aastal 82%. Mahetoetust saava põllumajandusmaa osakaal moodustas ühtset pindalatoetust saavast põllumajandusmaast 2014. aastal
aga 13%.

Mahepõllumajanduses ei kasutata kultuuride kasvatamisel keemilisi taimekaitsevahendeid, kunstväetisi ega geneetiliselt muundatud
organisme (GMO). Enamust põllumaa kultuurtaimedest tuleb kasvatada külvikorras, mis peab mullaviljakuse parandamiseks sisaldama
liblikõielisi taimi. Maheloomi tohib sööta vaid mahepõllumajandusliku söödaga. Selle tõttu on mahepõllumajandus kõige keskkonnasõbralikum tootmisviis ja mahepõllumajanduslik toodang kemikaalivaba
ning tervislik, kuigi kultuuride saagikus on tagasihoidlikuma väetamise ja taimekaitse tõttu väiksem kui tavaviljeluses.

Mahetoetust on alates 2009. aastast makstud ka maheloomade pidamise eest. Kõige rohkem on olnud toetusaluseid mahelambaid (2014.
a 40 428). Toetusaluseid maheveiseid oli 2014. a kokku 36 780. Nende arv suurenes 2009. aastaga võrreldes peaaegu kaks korda.

Enne 19. sajandit põllumajanduses keemilisi taimekaitsevahendeid
ja kunstväetisi ei kasutatud. 20. sajandi jooksul muutus nende kasutamine põllumajanduses aga tavapäraseks. See tingis uuesti ka nõudluse looduslähedasema põllumajanduse järele. Mahepõllumajandus
hakkas Euroopas tavapõllumajandusest eristuma eelmise sajandi
kahekümnendatel-kolmekümnendatel aastatel. Üheks alusepanijaks
mahepõllumajandusele loetakse saksa antroposoofi Rudolf Steinerit,
kes esines loengutega biodünaamilise põllumajanduse alustest, mis
avaldati trükis 1924. aastal. Teiseks mahepõllumajanduse teerajajaks peetakse söör Albert Howardit, kes koos naise Gabrielega uuris
Indias kahekümnendatel aastatel kohalikku naturaalset põllumajandust ja püüdis sealset lähenemist siduda läänelike tootmisviisidega. Kolmekümnendate alguses naasis ta Suurbritanniasse ja hakkas
väljatöötatud põllumajandussüsteemi tutvustama ning sellealaseid
põldkatseid korraldama. Eestis alustati mahepõllumajandusega
Eesti Biodünaamika Ühingu eestvõttel 1989. aastal.

Aastail 2009―2015 Põllumajandusuuringute keskuse tehtud uuringud
on näidanud, et mahepõllumajandusel on olnud soodne mõju ka
põllulindude ja kimalaste elutingimustele. Põllulindude arvukus ja
liikide arv on olnud uuritud mahepõllumajandusettevõtetes eeskätt
suurema püsirohumaa pinna tõttu märgatavalt suuremad kui keskkonnasõbraliku majandamise toetust ja ainult ühtset pindalatoetust
saavates ettevõtetes.
Karli Sepp,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajandusuuringute büroo peaspetsialist

Mahepõllumajandusliku tootmise nõuetekohasust reguleeritakse
Eestis mahepõllumajanduse seaduse ja mitmete mahepõllumajanduse alaste määruste abil. Oluline osa mahepõllumajandusliku tootmise tingimuste määramisel on olnud mahepõllumajandusliku tootmise toetuse rakendamisel alates 2004. a Eesti maaelu arengukava
(MAK) raames. Toetuse rakendumise järgselt on mahepõllumajandu30
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Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
• esmakordselt rakendati keskkonnaalaste
kitsendustega piirkondade toetusena
2006. aastal
• aastatel 2007―2014 jäi toetuse saajate arv ja
toetusalune pind olenevalt aastast vahemikku
1336―1692 tootjat ning 20 647 ― 24 334 hektarit

Natura 2000 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade
ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura
2000 alade valikul lähtuti loodus- ja linnudirektiivist. Euroopa Liidu
(EL) liikmesmaana peab ka Eesti tagama Natura 2000 aladel loodusväärtuste säilimise. Eestis kuulub Natura 2000 võrgustikku 66
linnuala kogupindalaga 1 266 000 ha ja 542 loodusala kogupindalaga
1 166 000 ha. Kuna loodusalad ja linnualad kattuvad osaliselt või
täielikult, on Natura 2000 alade pindala kokku 1 483 000 ha, millest
merele, Peipsi järvele ja Võrtsjärvele jääb natuke üle poole.

• toetus jätkub 2014―2020 perioodil

Natura 2000 aladel asus MAK 2007―2013 perioodil ~60 000 ha PRIA
põllumassiive. Sel pinnal kehtivad põllumajandustootjatele olenevalt kaitsevööndist eri rangusastmega piirangud, mis seavad nad
väljaspool Natura 2000 ala asuvate tootjatega võrreldes raskemasse
olukorda. Seetõttu on elurikkuse, elupaikade ja kasvukohtade säilitamiseks oluline EL abi. Sellest tulenevalt saab alates 2007. aastast
taotleda Natura 2000 toetust põllumajandusmaale, et aidata toime
tulla ebasoodsate asjaoludega, mis tulenevad loodus- ja linnudirektiivi rakendamisest. Toetuse eesmärk on tagada Natura 2000 võrgustiku aladel looduskaitsenõuete täitmine, põllumajandusliku tegevuse jätkumine ja tõhus majandamine. Peamine tingimus toetuse
saajatele on täita kaitseala, hoiuala või püsielupaiga kaitsekorrast
tulenevaid nõudeid.

samblikuliigile. Näiteks oli toetusalustel põllumassiividel kokku 42
elupaika I kaitsekategooria loomaliikidele, kellest enim esines niidurüdi elupaiku (kokku 15). Läbi Natura 2000 põllumajandusmaa toetuse on toetusalustele Natura 2000 aladele ja neil leiduvatele enam
kui 1400-le erinevate liikide elupaikadele ja kasvukohtadele pööratud veel rõhutatud tähelepanu. MAK 2014―2020 perioodil saab
seda toetust endiselt taotleda ning olulisi muutusi nõuetes ei ole
toimunud.

Perioodil 2007―2014 tõusis Natura 2000 põllumajandusmaa toetuse
alune pind 20 647 hektarilt 24 334 hektarile ning toetuse saajate
arv 1336-lt 1692-le. Toetusalusest pinnast veidi üle 60% olid püsirohumaad (sh osaliselt ka poollooduslikud kooslused), mis on põllumajandusmaatikus elustikule soodsam elupaik kui haritav maa.
2014. a Natura 2000 põllumajandusmaa toetusega põllumassiividel
oli Eesti Looduse Infosüsteemis registreeritud elupaik või kasvukoht
rohkem kui 1400 I―III kaitsekategooria looma-, taime-, seene- või

Eneli Viik,
Põllumajandusuuringute Keskuse
põllumajanduskeskkonna seire büroo peaspetsialist
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Toetuse saaja:
OÜ Koplimäe Mahe Talu, www.koplimae.eu
Asukoht:
Uuemõisa küla, Pöide vald, Saaremaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Ebasoodsamate piirkondade toetus
Tootmine:
Mahe teraviljakasvatus (spelta ja tatar, kokku haritavat
maad 20 ha) ja töötlemine, veski ja kohvik

Eks see ole teada, et ajutised asjad on need kõige püsivamad: just
nii on lugu Koplimäe mahetaluga. Pererahvas ei plaaninud algul üldse talu pidada, ent ometi just nii läks. Alustuseks hakati enda jaoks
speltanisu kasvatama. Tol ajal, 2000. aastal, oli spelta Eestis veel
haruldane, peaaegu täiesti tundmatu teravili.

ja on muidu igati kasulik, pealegi maitseb hea. „Paljud kasulikud
asjad pole ju hea maitsega, aga tatraõietee on meeldiv erand,“ kinnitab Marju. Tatrapatju teevad nad muidugi ka.

Kui esiti sai oma kasvatud vilja Saikla veskis jahvatada, siis õige
pea kadus see võimalus ära ning pere hankis oma tarbeks väikese
veski. Talu kasvades tekkis vajadus suuremate seadmete järgi ning
LEADER-toetused on siinkohal tõhusat abi pakkunud: nüüdseks on
Koplimäe talus töös jahuveski ja tatraveski, lisaks koorimisseadmed.
Aga see kõik on puhas käsitöö, midagi mehhaniseeritut talus pole.
„Meid ei saagi teiste veskitega võrrelda, meil on siin nagu butiik:
kõik on käsitöö, iga tera käib mitu korda käte vahelt läbi,“ ütleb talu
perenaine Marju Müür.

Mahe tootmine on Müüride pere meelest ainuõige võimalus. Peremehe sõnutsi on Saaremaa väikestel põldudel mahetootmine parim
valik. Koplimäe talu on mahetaluna tunnustatud juba 1999. aastast
ja nüüdseks teeb maherevolutsiooni juba noorem perepoeg Artur,
kes peatselt plaanib Olustverre talunikuks õppima asuda. Oma koht
on ka vanemal põlvkonnal: vanaisa Vello ehk Olevi isa keevitab ja
hoiab masinaparki korras.
Koplimäe mahetalus mingit seisakut tunda pole: uusima investeeringuna on üles pandud päikesepaneelid, mis aitavad tublisti energiat
säästa, seda eriti just päikselisel Saaremaal. Nii et võib julgelt öelda, et Koplimäe talu tooted on lausa mitmekordselt mahedad!

Siinsamas Pöides sündinud ja kasvanud Marju Müüril on speltaga tundeline suhe: „Armusin speltasse siis, kui 2010. aastal Gotlandil pagariks õppimas käisin“. Gotland on selle poolest põnev koht, et sealt
on leitud hästi vanu speltasorte, mis on eriliselt heade küpsetamisomadustega. Praegu kasvatab Müüride pere Gotlandilt ja Saksamaalt
pärit speltasorte pooleks.

Aga see pole veel kõik: talus tegutseb ka talupood-kohvik! Siin
müüakse kõike, mida talus toodetakse: spelta- ja tatratooteid, eelkõige jahu ja erinevaid maheküpsiseid. Perenaise hinnangul on just
maheküpsised see suund, millega tasub edasi tegeleda. Jahu on odavam ja seda pole mõtet mandrile transportida, ent maheküpsistele
on turgu küll.

Teise kultuurina kasvatab usin pere tatart. Sellega alustati juba
2006. aastal, mil keegi polnud toortatra kasulikkusest veel midagi
kuulnud. „Keegi ei osanud toortatraga midagi teha, söötsime seda
niisama loomadele,“ naerab peremees Olev Müür takkajärgi. Nüüd
on tatar kuum kaup ja mitte ainult toortatratang: Koplimäe talus
tehakse tatrast veel kruupi, jahu ja mannat. Käiku lähevad ka tatraõied, millest saab väärtuslikku teed. Tatraõietee tugevdab veresooni

Ning et i-le täpp panna: Koplimäe talul on olemas ka netipood. Kes
teeb, see jõuab!
Tekst ja fotod: Helen Külvik
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“Meil on siin nagu butiik: kõik on
käsitöö, iga tera käib mitu korda
käte vahelt läbi.”
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Toetuse saaja:
OÜ FIO, perimahemois@gmail.com
Asukoht:
Peri küla, Põlva vald, Põlvamaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
Tootmine:
Mahe köögiviljakasvatus 0,5 ha ja
teraviljakasvatus 70 ha

1―2 kilosed apelsinikarva viljad on koduperenaiste lemmikud, sest
on toidu valmistamiseks paraja suurusega ning ei vaja koorimist.
„Rahvasuu on need värvi ja kuju tõttu apelsinikõrvitsaks ristinud,“
selgitab perenaine Tiina. Kuuldavasti on need kõrvitsad juba ka
mõne Tallinna ja Tartu restoranikoka ära võlunud.

Aastast 2002 Põlvamaal tegutsev pere-ettevõte on oma eesmärgiks
võtnud mahedate põllusaaduste tootmise ja mahetoidu propageerimise. Aianduskooli lõpetanud perenaine Tiina Länkur tundis juba
õpingute ajal, et mürkidega pritsimisele ja mineraalväetiste kasutamisele on kindlasti mõistlik alternatiiv. „Ma olin 1990. aastatel
aednikuks õppides suur teisitimõtleja ja tihtipeale oma arvamusega
üksi opositsioonis, aga ma siiralt uskusin ja usun siiani, et mürgitamiseta kasvanud toit on hea nii inimesele kui ka mullaelustikule ja
ümbritsevale loodusele,“ räägib perenaine. Selle veendumuse toel
on mahepõllumajandusest saanud kogu pere elustiil.

Kui mahetoodang läheb tavapoodi müüki, siis peab see olema samaväärsetest tavatoodetest selgelt eristatav. Mahetalus kulub palju
aega toodangu pakendamisele. „Suhkrumaisi saagikoristuse ajaks
jõuab tänu LEADER programmi toetusele kohale väike pakendamisliin. Nii saame tõlvikud kiiremini pakitud ja mahedana müüki saata,“
avab peremees Ander Konks lähituleviku plaane.

Mahemaad on talus kokku 72 ha. Ettevõtte maadel kasvavad maasikas, aroonia, porgand, punapeet, sibul, suhkrumais, kõrvits, suvikõrvits, kaer, tatar, ‘Sangaste’ rukis. Kuna tegeletakse ainult taimekasvatusega, siis põldude mullaviljakuse tagamiseks planeeritakse
viljavaheldust väga täpselt. Osa maast on alati punase ristiku all,
mis õhust lämmastikku seob ja sel viisil mullaviljakust tõstab.

Teadmisi mahedast taimekasvatusest ja mahetoidust jagatakse hea
meelega. Peri mahemõisas on korraldatud mahetoidu päevi ning
loenguid. Mahemõisa tegemisi on uudistamas käinud ka 200 last Tartu tervist edendavatest koolidest ja lasteaedadest. Lähedal asuva
Rosma kooli õpilased on üsna tihedad külalised nii viljakülvamise kui
-koristuse ajal. 2015. aasta avatud talude päeval käis 250 külalist.
Võõrustatakse ka välismaa vabatahtlikke ja praktikante.

Kõigi töödega saadakse oma pere jõududega hakkama. Köögivilja
kasvatatakse vähem kui hektari suurusel alal, sest see nõuab kõige
rohkem tööjõudu. Köögiviljakasvatuse lihtsustamiseks on soetatud
ka erinevaid tööriistu, mida saab traktori taha rakendada, kuid mahedat leheväetist tuleb taimedele veel käsitsi pritsida ning umbrohu
vastu aitab kõige paremini terav kõblas ja nobedad näpud.

Avatud suhtumisega pererahvale meeldib katsetada ja kuna maaeluga käib kaasas pidev õppimine, siis mõned aastad tagasi võeti vastu
Eesti Taimekasvatuse Instituudi ettepanek kasvatada mahedat porgandi- ja sibulaseemet. Nii jõuavad mahemõisa põllult uued seemned ka teiste mahetootjateni. Kas valikusse lisandub uusi seemnekasvatuse kultuure, seda näitab aeg. Kindel on see, et särasilmne
pererahvas jätkab maheköögivilja ja -teravilja kasvatamist ning
mahetoidu propageerimist.

Paljudel mahetootjatel on välja kujunenud tooted, mille järgi neid
tuntakse. Peri mahemõisa teatakse üllatuslikult suhkrumaisi järgi,
mida tõsised huvilised juba juunis küsima hakkavad. Teine hittköögivili on Eestis veel vähe levinud jaapani tüüpi kõrvits, mille
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“mürgitamiseta kasvanud toit on hea
nii inimesele kui ka mullaelustikule
ja ümbritsevale loodusele.”
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Toetuse saaja:
Pajumäe Piim OÜ, www.pajumae.ee
Asukoht:
Pajumäe talu, Abja-Vanamõisa küla, Abja vald, Viljandimaa
Eesti maaelu arengukava 2007―2013 toetused:
• Mahepõllumajandusliku tootmise toetus
• Ohustatud tõugu looma pidamise toetus
Tootmine:
Piimatootmine ja -töötlemine, kokku 160 looma ja 400 ha
haritavat maad

Kui Arvo Veidenberg 1989. aastal oma isale määratud asundustalu
maad tagasi sai, alustas ta istikute ja rooside kasvatamisega. Paraku
oli istikuid keeruline müüa ja varsti oli tarvis midagi muud tootma
hakata. Kuna talus oli algusest peale lüpsilehm olnud, siis otsustati
piimatootmise kasuks.

Pikaajalise säästliku majandamise eest on Pajumäe mahetalu pälvinud aasta mahetalu tiitli 2010. aastal ning rohemajanduse edendamise auhinna 2012. aastal. Lisaks on talu valitud 2012. aastal Eesti
parimaks tootmistaluks ja aasta taluks. Kuna keskkonnasäästlik majandamine on pidevas arengus, siis loetakse talus usinalt teaduskirjandust, et uusi säästlikke põllumajandusvõtteid katsetada.

Suurenevale karjale oli tarvis rajada laut. Soojustatud lauda jaoks
raha ei olnud ja nii ehitati 1993. aastal Pajumäele Eesti esimene
külmlaut. Idee tuli põllumajandusülikooli teaduritelt, kes olid sarnast lahendust Ameerikas näinud. Praeguseks on kõik Eesti piimakarjad külmlautades.

Pajumäe talumeierei sai 2005. aastal mahetunnustuse ja nii kannavad eestlaste seas armastatud piimatooted mahemärki. Hiljuti lisandus pakenditele Ehtsa Talutoidu märk. Talus valmistatakse üle 60
erineva piimatoote. Aastaid tagasi hakati esimesena poes toorpiima
müüma. Talu mahekeefir sai konkursil „Parim talutoit 2016“ üldvõidu. Kevadel hakati uudisena tootma mahegheed ehk selitatud võid,
mida müüakse palju Soome.

Alguses müüdi kõik piim kokkuostu. Kui vene kriisiga seoses langes
piima hind kolm korda, otsustati 1998. aastal ise piima töötlema
hakata. Esimesena hakati tootma jogurtit, sest kohupiim tundus liiga keeruline, juustust rääkimata. „Tegelikult on jogurti tootmine
muidugi keerukam. Oleks teadnud, et kohupiima ja juustu on nii
lihtne teha, oleks juba varem neid tootma hakanud,“ avab Arvo Veidenberg talu piimatöötlemise ajalugu.

Kuigi Pajumäe tooted on eestlaste seas tuntud, tuleb end kogu aeg
pildil hoida ja ajaga kaasas käia. Mõned aastad ametis olnud noorperemees Viljar Veidenberg on selles osas suure töö ära teinud. Talul
on uus logo ja toodetel uue kujundusega sildid. Uue näo on saanud
kodulehekülg ning tegemisi kajastatakse ka Facebooki veergudel.
„Kohalolek sotsiaalmeedias on loomulik osa klientidega suhtlemisest, nii saavad Pajumäe fännid kiiresti teada, kui talus midagi huvitavat toimub,“ ütleb Viljar Veidenberg. Kindlasti kuuleb Pajumäe
talust lähiajal veel põnevaid uudiseid. Kes teab, äkki jõuavad kunagi talupidamise taaselustanud roosid ka piimatoodetesse? Näiteks
moosina.

Talupidamise taastamisest alates on olnud tähtis, et tootmine ei
kahjustaks elukeskkonda. Mahetootmise ametlik tunnustamine
2001. aastal oli selle loomulik jätk. Mahetalus ei kasutata mineraalseid väetisi ja taimekaitsevahendeid ning lehmadel on ligipääs karjamaale. „Mahetootmine on loomulik tootmine,“ rõhutab Arvo Veidenberg. Pikaajaliseks eesmärgiks on võetud põllu- ja karjamaade
jätkusuutlik ja looduslikku elurikkust toetav majandamine. Koostöös
teadusasutustega uuritakse mahetootmise mõju keskkonnale. Loomade söödaratsioonid tehakse analüüside alusel, et loomad saaksid
tasakaalustatud sööta ning oleksid terved.
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“Mahetootmine on loomulik
tootmine.”
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Puhas keskkond
põllumehe kätes!
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