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SISSEJUHATUS 

Põllumajandus on ajalooliselt väga tähtsal kohal olnud inimestele nii Eestis kui ka mujal 

maailmas. Selle tegevusvaldkonna kõige olulisemaks eesmärgiks on pakkuda inimestele 

eluks vajalikku toitu. Samuti on toiduainete kasvatamisel tähtis ümbritseva keskkonna sääst-

mine ning kasutatavate looduslike ressursside ökonoomne käsitlemine. Mahepõllumajandus 

on üks põllumajandamise viise, mis on keskkonnasõbralik, hoides loodust võimalikult puh-

tana ning säästes ressursse, et neid saaks kasutada ka tulevased põlvkonnad. Maheviljelus 

on jätkuvalt kasvutrendis nii Eestis kui ka mujal maailmas. (Eesti mahepõllumajan-

duse...2014: 2-3) Mahepõllumajandus on viimastel aastatel olnud Eestis väga aktuaalne oma 

keskkonnasäästlikkuse ja tervislike toodete poolest. Inimeste teadlikkuse suurenemise tõttu 

on kasvanud tarbijate hulk ja nõudlus mahetoodete järgi. Statistikaameti andmete põhjal kas-

vatati maheteravilja 2013. aastal 23090 hektaril. Võrreldes 2008. aastaga on kogu kasvupind 

suurened 2 korda. (Mahepõllumajandus...2014:19) 

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks valiti mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku 

mõju teravilja tootmise tasuvusele ettevõtte Traumbild OÜ näitel. Selle uurimistöö käigus 

vaadeldakse, kuidas avalduvad erinevad maheviljeluse tingimused, näiteks mineraalväetiste, 

taimekaitsevahendite puudumine teravilja tootmisega tegelevas ettevõttes. Kuidas muutuvad 

ettevõtte tulud, kulud, saagikus juhul kui ettevõte Traumbild OÜ otsustab üle minna mahe-

põllumajandusele. Lisaks analüüsitakse, milliseid väetisi ja taimekaitsevahendeid on mahe-

viljeluses kõige õigem kasutada, et säilitada piisavalt suur saagikus ning müügitulu.  

Uurimistöö eesmärgiks on analüüsida mahepõllumajandusele üleminekuga kaasnevaid mõ-

jusid tavatootmisega tegeleva ettevõtte kuludele, tööjõule, saagikusele ja tasuvusele.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitatud ülesanneteks on: 

1. Selgitada mahe- ja tavatootmise olemuse erinevusi ning anda ülevaade mahetera-

vilja kasvatamisest Eestis aastatel 2008-2013. 

2.  Analüüsida tavaviljeluselt mahetootmisele ülemineku mõju kasvatatavate kultuu-

ride saagikusele, tööjõukuludele, materjalikuludele, masintöökuludele, müügitulule 

ning toetuste määradele.  
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3. Arvutada maheteravilja tootmise efektiivusnäitajad  ja anda hinnang mahetootmi-

sele ülemineku põhjendustele ettevõttes.  

Käesolevas bakalaureusetöös kasutatakse kvantitatiivseid meetodeid ‒ võrreldakse kahe eri-

neva tootmisviisi kulude taset, sissetulekuid ja kasumit hektari kohta ning arvutatakse välja  

tasuvuse ja tootlikkuse näitajad. Vajalikud lähteandmed on saadud ettevõtte Traumbild OÜ 

aastate 2008-2013 põlluraamatutest ning aastaaruannetest. Mahetootmisele ülemineku kohta 

näitajate saamiseks on kasutatud andmeid samas vallas asuva maheettevõtte põlluraamatu-

test ja jm aruannetest. Andmed on nii mahetootmisele eelnenud aja ja mahetootmisele üle-

mineku järgsete saakide ja tootmistehnoloogia kohta.  

Lõputöö koosneb kahest põhiosast, teoreetilisest ning empiirilisest. Teoreetilises osas käsit-

letakse mahepõllumajanduslikku tootmist üldiselt, tuuakse välja erinevused võrreldes tava-

põllumajandustootmisega. Lisaks vaadeldakse maheteravilja kasvatust Eestis aastatel 2006-

2013, mahevilja turustamisvõimalusi ja nõudlust ning mahesaaduste kokkuostuhindasid. 

Teoreetilise osa kolmandas alapunktis on antud ülevaade efektiivseks maheteraviljatootmi-

seks sobivatest sortidest, väetistest ja tootmistehnoloogiatest. Neljandas ja viiendas alapea-

tükis räägitakse mahepõllumajandusega seotud toetustest ning selgitatakse efektiivsusnäita-

jaid, mille alusel empiirilises osas analüüs läbi viiakse. Empiiriline osa jaguneb kaheks ala-

peatükiks, millest esimeses on toodud maheteravilja tootmisele üleminekust tulenevad muu-

tused analüüsitava ettevõtte külvikorras, kasvatustehnoloogias, saagikustes jne. Teises osas 

vaadeldakse maheteravilja tootmise kasumlikkust lähtudes nii teravilja liigist kui ettevõttest 

üldiselt.  
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1. MAHETERAVILJA TOOTMINE EESTIS 

1.1 Mahe- ja tavapõllumajandusliku tootmise võrdlus 

Mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse põhiline erinevus seisneb selles, et ökoloogili-

ses põllumajanduses püütakse säilitada keskkonna heaolu. Samuti on mahetootmise tooted 

tulenevalt mahetootmise regulatsioonidest ning kontrollist GMO-vabad, eeldatavalt tervisele 

kasulikumad ja hea maitsega. (Mahepõllumajandus...2011: 5) 

Mahepõllumajanduse organisatsioon (IFOAM) on toonud välja kõige tähtsamad orgaanilise 

tootmise põhimõtted (Lampkin 1997:4): 

1. toota mahetooteid kõrge toiteväärtusega väikse koguse juures; 

2. kasutada ära looduslikke ressursse, mitte otsida vahendeid, kuidas nende üle domi-

neerida; 

3. ergutada ja suurendada looduslikku mitmekesisust tootmises, kaasates mikroorga-

nisme, taimi ja loomi; 

4. säilitada ja tõsta pikaajalist mullaviljakust; 

5. kasutada võimalikult palju taastuvaid ressursse kohapeal korraldatud põllumajandus-

likes süsteemides; 

6.  töötada nii kaua kui võimalik orgaaniliste ainete ja toiteelementide suletud süstee-

mis; 

7. anda loomadele elamistingimused, mis lubavad neil sünnipäraseid tegevusi teha; 

8. vältida kõiki erinevaid saasteid, mis võivad tekkida põllumajandustehnikaga; 

9. säilitada geneetiline mitmekesisus põllumajandusesüsteemis ja selle ümbruses ning 

tagada kaitse taimedele ja elusolenditele; 

10. lubada mahetootjatele piisavat tulu ja rahuldust oma tööst, sealhulgas turvalist töö-

keskkonda; 

11. arvestada põllumajandusesüsteemi laia sotsiaalset ja ökoloogilist mõju. (Lampkin 

1997: 4) 

Nimetatud põhimõtted on mõeldud kõikidele põllumajandustootjatele igapäevase toot-

mispraktika aluseks ning neid on kirjeldatud paljudes allikates. Põhimõtete eesmärk on anda 
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ülevaade, milliseid väärtuseid omab mahepõllumajandus kui süsteem ning annab ülevaate 

tootmise tegevustest. Iga tulevane mahepõllumajandustootja peaks endale need põhimõtted 

selgeks tegema. 

Mahepõllumajandus arenes välja Euroopas enne kui põllumajandust hakkas mõjutama suur 

tehnoloogiline revolutsioon. Mahetootmise teerajajad toetusid ideele, milleks oli rajada et-

tevõte kui süsteem, mis kasutab ära iseenda ressursse kuni võimalik ning tarbib väliseid va-

hendeid ainult juhul kui see on vajalik. Võtmeidee oli mahepõllumajanduses kasutada mo-

dernset tehnoloogiat selektiivselt ja vältida elemente, mis on olemuselt riskantsed või kesk-

konnale kahjulikud. (Dabbert et al 2004: 2) Mahetootmine on tootmissüsteem, mis ei kasuta 

sünteetilisi väetisi, pestitsiide, kasvuregulaatoreid ja loomadele toidulisandeid (joonis 1). 

Maksimaalsete võimaluste piires toetub mahetootmise süsteem külvikorrale, taimejäänus-

tele, loomasõnnikule, liblikõielistele, haljasväetistele, ettevõtte välistele orgaanilistele jääki-

dele ja mulla produktiivsuse säilitamiseks mõeldud bioloogiliste taimekaitsevahendite kasu-

tamisele ja maaharimisele, mis varustaksid taimi toitainetega ning hoiaksid kontrolli all kah-

julikke putukaid, umbrohtumist ja muid võimalikke kahjureid. (Lampkin 1997: 5) 

Tavapõllumajandus on üldjuhul põllumajanduslik tootmine, kus tarvitatakse sünteetilisi tai-

mekaitsevahendeid ning mullaviljakust tõstvaid väetiseid (joonis 1). Kui tegemist on looma-

kasvatusega, siis peetakse intensiivselt suurkarju. Tavatootmises on tähtis kõrge mehhani-

seerituse tase ning väga väikesed tööjõukulud. Kui võrrelda mahetootmisega, siis tavatoot-

mises on toodang palju odavam, kuna sellise tootmisviisiga saadakse suurem saak. (Grontina 

2011: 1) Negatiivse poole pealt toodab tavatootmine kasvuhoonegaase aastas rohkem kui 

ökoloogiline tootmine ning keemilised väetised on ohuks keskkonnale, loomadele ning vee-

kogude reostumisele. (Muscànescu 2013: 253-254) 
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Joonis 1. Erinevused mahepõllumajanduse ja tavapõllumajanduse sisendites ja väljundites. 

Allikas: Autori koostatud allika (Mahetootmisele ülemineku...2011: 16) põhjal 

 

Mahe- ja tavapõllumajanduse vahel on väga palju erinevusi, kuid neist üks kõige olulisem 

on keskkonna heaolu, millele pöörab rohkem tähelepanu maheviljelus, kasutades ainult loo-

duslikke vahendeid põllukultuuride kasvatamiseks. Tavaviljelusega tegelevate ettevõtete 

eesmärgiks peetakse enamasti maksimaalse saagikuse saavutamist kasumi teenimise ees-

märgil.  

 

 

1.2. Maheteravilja kasvatus Eestis aastatel 2006-2013 

1.2.1. Maheteravilja kasvatavate ettevõtete arv ning pinnad 

Eestis algas mahetootmise liikumine Eesti Biodünaamilise Ühingu (EBÜ) rajamisega 1989. 

aastal. EBÜ lõi esimesed standardid orgaaniliseks põllumajanduseks IFOAM põhimõtete 

järgi ja hakkas kontrollima mahetootjaid. Välisriikide eksperdid aitasid edendada mahepõl-
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Maheteravilja kasvatusega tegeleti 2013. aastal 23 090 hektaril, mis võrreldes 2006. aastaga 

on tunduvalt kasvanud. 2006. aastal oli see näitaja kõigest 8520 hektarit (joonis 2). 2004. 

aastal oli maheteravilja kasvupinnad 56% võrra väiksemad kui 2006. aastal. (Mahepõlluma-

jandus...2007: 14) Aastal 2008 tegeleti mahetootmisega Eestis ligikaudu 87 347 hektaril. 

Ühe aastaga suurenes see umbes 19 protsenti ehk 102 767 hektarini. Kogu mahemaast moo-

dustas ülemineku läbinud pinnad 76 265 ha. Maheteraviljaga tegeleti Eestis 2009. aastal 

10 568 hektaril, millest kaera kasvupinnad moodustasid ligikaudu pool. Väga nõutud oli sel 

ajal speltanisu ning selle tooted. Speltanisu kasvatati Eestis 2009. aastal 134 ha. (Mahepõl-

lumajandus...2009: 15) 

 

 

Joonis 2. Maheteravilja kasvupinnad hektarites Eestis aastatel 2006-2013. Allikad: Autori koos-

tatud allikate (Mahepõllumajandus...2007:13; Mahepõllumajandus...2008: 14; Mahepõllumajandus...2009: 14; 

Mahepõllumajandus...2010: 14, Mahepõllumajandus...2011: 16; Mahepõllumajandus...2012: 18; Mahepõllu-

majandus 2013: 18) põhjal 

 

Mahepõllumajandusele üleminekuks esitatud taotlus hakkab kehtima kohe ning sellest het-

kest peale alustab ettevõte oma üleminekuperioodi. Periood nimetatakse läbituks juhul kui 

vajalikke mahetootmise reegleid on täidetud minimaalselt kaks aastat ennem kui toimub kül-

vamine. (Mahepõllumajanduse nõuete...2013: 9) Üleminekuperioodil peavad tootjad kasu-

tama lubatud kultuurilisi, keemilisi ja bioloogilisi võtteid ning see toob kaasa palju raskusi 

seoses muutustega mullas, et saavutada ökoloogiline tasakaal. Kogetakse tasakaalu langust 

kulude suurenemise etapil. Põllumehed, kes on huvitatud üleminekust mahetootmisele, pea-

vad soovitavalt alustama üleminekueelse perioodiga, kus lõpetatakse tavatootmise võtted, 
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näiteks pestitsiidide kasutamine. (VanTine et al 2003: 2) Mahetootmisele ülemineku all ole-

vat pinda oli 2013. aastal kokku 20 810 hektarit (joonis 2). Võrreldes 2008. aastaga on ma-

heteravilja pinnad aastaks 2013 suurenenud ligikaudu 2 korda.  

Statistikaandmete järgi kasvatatakse kõige rohkem kaera, mis moodustab kogu maheteravil-

jast 50% ehk 11 523 hektarit, millest ülemineku läbinud kaerapõllud moodustavad 10 300 

ha. Kaera kasvatamise põhiliseks eesmärgiks on saada sööta loomadele. Teiseks Eestis kõige 

enam kasvatatavaks teraviljaks mahetootmises on rukis, mille pinnad moodustavad 3686 ha 

ning sellest ülemineku läbinud põldude kogu suurus on 3532 hektarit. Populaarsuselt järg-

miseks osutub nisu, mida kasvatatakse 3515 hektaril, millest ülemineku on läbinud 3136 ha. 

Otra kasvatati kõigest 2764 hektarilisel alal ning sellest ülemineku läbinud põldude pind oli 

2416 ha. Kõige vähem kasvatatud ja ühtlasi kõige erilisem teravili on speltanisu, mille kas-

vupinnad ulatuvad 218 hektarini ning millest on ülemineku läbinud 105 ha (joonis 3). (Ma-

hepõllumajandus...2013: 19) 

 

 

Joonis 3. Maheteravilja liigid ja nende kasvupinnad (ha) aastal 2013. Allikas: Autori koostatud 

(Mahepõllumajandus...2013: 19) põhjal 
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dus...2013: 19) Lisaks on mahud kasvanud, kuna rahvusvahelised ja riiklikud organisatsioo-

nid on propageerinud mahepõllumajandust põllumeeste, teadlaste, tarbijate ja teiste inim-

rühmade seas. Organisatsioonide panus mahetootmisesse on näiteks koolituste korraldamine 

ja teiste meetmete rakendamine, mis on abiks mahepõllumajanduse tähtsuse suurendamisel 
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ja kui juba tegeletakse sellega, siis informatsiooni kättesaamisel ja produktiivsuse tõstmisel. 

Teiseks põhjuseks on keskkonna, tööjõu olukorra ja toidu ohutusega kaasnevad probleemid, 

mille tõttu mahepõllundus sai atraktiivsemaks alternatiiviks tavapõllundusele nii tootjate 

seas kui ka avalikkuse ees. Kolmandaks, aastakümme tagasi hakati mahepõllunduse toot-

misviise parandama, mis tegi need atraktiivsemaks ka tootjatele, kes mahetootmisest varem 

huvitatud ei olnud. (Lockeretz 2014: 3-4) 

Mahepõllumajandus kogub Eestis järjest enam populaarsust, kuna tarbijad on hakanud hin-

dama eestimaiseid ning puhtalt toodetud toiduaineid. Samuti on selle edule kaasa aidanud 

nii Eesti riigi põllumajanduspoliitika kui ka erinevad maheviljeluse alased koolitused ning 

teavituskampaaniad, mis toovad välja maheviljeluse positiivseid mõjusid.  

 

 

1.2.2. Maheteravilja nõudlus ja turustamisvõimalused 

Mahetoodete tootmisega alustajal tuleb läbi mõelda ka toodangu turustamisvõimalused, ar-

vestades nõudlust selle toodangu järele. EMOR-i poolt tehti 2013. aastal turu-uuring, milles 

vaadeldi tarbijakäitumist seoses mahetoodetega. Uuringust selgus, et 8% vastanutest ostis 

vähemalt ühe korra nädalas mahetoitu, 15% ostis mahetoitu 1-3 korda kuus, 26% ostis 

ökotoiduaineid vähem kui ühe korra kuus ning ülejäänud ei olnud aasta jooksul ökotooteid 

üldse tarbinud. Inimesed, kes ostsid mahetooteid, lisasid tarbimise põhjustena, et tooted on 

tervislikud, maitsvad ning neile on tähtis tootmise geograafiline lähedus. Samuti leiti, et ma-

hetoodete kasutamisele ei pöörata piisavalt tähelepanu. (Mahepõllumajandus...2013: 30) 

Põhjuseid, miks orgaanilise toidu osakaal Euroopa turul on edukalt kasvanud, on mitmeid. 

Põhilisteks eduteguriteks võib pidada suurt nõudlust mahetoodete järele, toetuste kasvu eri-

nevatele toiduga tegelevatele ettevõtetele, mahetoidu hindade taskukohasust, selgesti mõis-

tetavate logode ja märkide kasutamist, mahetoidule tehtavat reklaami ning mahetoidu kätte-

saadavust tavalistest toidupoe kettidest. (Newton 2004: 6) Turustamine ei ole lihtsalt olema-

soleva kauba müümine või tarbija veenmine ostma asju, mida nad tegelikult ei soovi. Arva-

tavasti pole võimalik ka teistkordsel katsel mõjutada ostjat kasutu toote eest raha välja 

käima. Turustamise võti seisneb tarbija soovitud kaupade kindlaks määramises ja nende va-

rustamine õiglase hinnaga. (Lampkin 1997: 444)  
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Mahetoodete hinnad on tugevalt seotud tootegrupiga. Mõned kaubad on soodsamad kui tei-

sed ning võrreldes tavatootmisega ei ole hinnalisa kuigi kõrge, teisel juhul võib hinnalisa 

olla lausa paar korda suurem. Suhteliselt kallimateks toodeteks võrreldes tavatoodetega on 

mõned köögiviljad, kartul, jahud ja munad ning väiksema hinnalisaga on teesegud ja liha-

veiseliha. Kõige enam mõjutab hinnavahet logistiline paiknevus ning väike toodangumaht. 

(Mahepõllumajandus...2013: 30) Kokkuostuhinnad 2014. aastal märtsis-juunis langesid võr-

reldes 2013. aastaga. 26% vähenes mahetoidukaera hind, mis oli ühtlasi kõige suurema lan-

gusega. Kokkuostuhind mahetoidunisul vähenes 15 protsenti, mahetoidurukkil aga 19%. 

Kõige vähem langes mahetoidukaera hind, kõigest 8% (joonis 4). Mahe-ja tavatoiduteravilja 

hindade erinevus on ligikaudu 45% maheda kasuks. Kõige suurem hinna erinevus on tava-

ja maherukki vahel, kus maherukis on 63% kallim tavarukkist. (Maheturg...2015: 24) 

 

 

Joonis 4. Teravilja ja maheteravilja tootjahinnad (€/t km-ta) aastatel 2013-2014 perioodil 

märts-juuni. Allikas: Autori koostatud (Maheturg...2015: 67) põhjal 

 

Toodangu kaubandusliku kvaliteedi osatähtsus on igas põllumajandusettevõttes väga erinev. 

Samuti varieerub see ettevõttesiseselt aastate lõikes. Toiduna kasutamiseks sobilikku kvali-

teeti on teravilja mahetootmisel keeruline saavutada. (Mahetootmisele ülemineku..2011: 16) 

Mahetoidu müügiga tegeleb Eestis ligikaudu 40 poodi ning enamikes suuremates linnades 

on vähemalt üks kauplus, mis on spetsialiseerunud mahetoodete müügile. Tuntuimateks poo-

dideks on Biomarket, Looduspere, Mahemarket, Parim Pood ja Ökosahver. Peale selle, et 

mahetooteid müüakse spetsiaalsetes poodides, on võimalik neid tooteid ka osta supermarke-

titest, hüpermarketitest, internetipoodidest, apteekidest ja turulettidelt kõikjal Eestis. Kõige 
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enam käivet mahetoodangu tootmisest saabki tavakaubandusest, kus see moodustab ligi-

kaudu 70% kogu tulust. Ökopoed annavad 20% ning turud, otsemüük ja tarbijaringid 10% 

kogu käibest. Selleks, et mahetoit jõuaks tarbijateni on loodud tarbijaringid OTT, lühend 

tuleneb sõnadest otse tootjalt tarbijale. Sellesse tarbijaringi on astunud talunikud ja väike-

tootjad, kelle soov on toodangut pakkuda otse tarbijale. Eesti toitlustusasutustes pakutakse 

mahetoitu väga vähesel määral, kõigest kaheksal ettevõttel on õigus seda teha. (Mahe-

turg...2014: 13) 

Eestis turustatakse mahetooteid ka väljapoole riigipiire, kuid kahjuks on tegemist suhteliselt 

väikeste kogustega. Eksporditavatest mahesaadustest suurima osakaaluga on teravili, mille 

väljaveo kogused on viimastel aastatel tähelepanuväärselt kasvanud. (Mahepõllumajan-

dus...2013: 31) 

Selleks, et tarbijad tunneksid ära mahetoote, tuleb mahetootmise tulemusel saadud kaubad 

märgistada vastava logoga. Eestis ei ole see küll kohustuslik, aga on võimalik kasutada Eesti 

riiklikku ökomärgistust. (Mahepõllumajandus...2013: 36) Alates 1. juulist 2010. aastal on 

Euroopa Liidus kohustuslik märgistada mahetooted, mis on kinnises pakendis ning mis on 

toodetud Euroopa Liidu liikmesriigis. Sõltuvalt sellest, kust pärineb toodangu tooraine, tuleb 

peale märkida, kas „ELi põllumajandus“, „ELi-väline põllumajandus“ või „ELi-sisene/-vä-

line põllumajandus“. (Labelling summary 2011: 1) Kui tootja kasutab oma toodangus lisaks 

mahetoodangule veel muid koostisosi rohkem kui viie protsendi ulatuses, ei tohi pakendile 

olla kirjutatud, et tegemist on mahepõllumajandusega, vaid võib seda mainida eraldi 

koostisosades. Viite „mahe“ kasutamine põllumajandustoote nimes on lubatud, juhul kui 

tootmine on kooskõlas seaduses sätestatuga ning ettevõte kuulub süsteemi, mida kontrolli-

takse. (Abiks põllumajandussaaduste...2013: 63) 

Turustamisvõimalusi leidub Eestis mitmeid, võimalik on toorainet müüa eraldi poodides, 

toitlustuskohtades või otse talust. Väga tähtsaks osutub nõudluses mahemärk, mis mõjutab 

inimesi ostma maheviljeluse tulemusel saadud tooteid. 
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1.3. Tootmistehnoloogia efektiivseks maheteravilja kasvatamiseks 

1.3.1. Mahepõllumajandusele üleminekuga seotud muutused maakasutuses 

Mahepõllumajanduses on rohumaad maakasutuse struktuuris olulisemal kohal kui tavatoo-

mises. 2013. aastal moodustasid rohumaad mahepõllumajanduslikust kasvupinnast74,84%. 

Suure osa kasvupinnast hõlmas ka teraviljakasvatus, mis oli 15,05% (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Mahepõllumajanduskultuuride kasvupinnad Eestis aastal 2013 hektarites. Allikas: 

(Statistika andmebaas PM07) 

 Pind, ha Struktuur, % 

Teravilja kasvupind, ha 23090,06 15,05 

Kaunvilja kasvupind, ha 2299,12 1,50 

Rühvelkultuuride kasvupind, ha 211,31 0,14 

Tehniliste kultuuride kasvupind, ha 3465,10 2,26 

Köögivilja ja maasika kasvupind, ha 171,50 0,11 

Söödakultuuride kasvupind põllumaal, ha 30547,96 19,91 

Püsirohumaa, ha 84279,88 54,93 

Viljapuu- ja marjaaiad, ha 1674,99 1,09 

Kesa, ha 5429,49 3,54 

Muude kultuuride kasvupind, ha 2256,79 1,47 

Mahepõllumajandusmaa kokku, ha 153426,2 100,00 

 

Tavaliseks nähtuseks nii välismaal kui ka Eestis on rohumaade kasutamise suur osatähtsus 

paljude erinevate eesmärkide tõttu. Enamus teguritest on seotud loomakasvatusega, et oleks 

võimalik toota veistele ja lammastele piisavalt sööta. Üheks taimekasvatusega seotud tegu-

riks on põllukultuuride kasvatamisel liblikõieliste külvikorra sisse viimine. Paljudel juhtudel 

külvatakse viie aasta jooksul kaks või kolm korda just neid heintaimi puhtalt või koos kõr-

reliste heintaimedega. Mõistliku külvikorra formuleerimisel tekib probleem seoses faktiga, 

et mõned põllud on liblikõieliste ja kõrreliste heintaimede all ning neist realiseerimisele mi-

nevat saaki ei ole võimalik saada. (Mahetootmisele ülemineku mõju...2007: 10) 

Suurimaks maakasutusega muutumisega kaasnevaks probleemiks mahepõllumajandusele 

üleminekul taimekasvatusega tegelevas ettevõttes on liblikõieliste väljade sisse viimine kül-

vikordadesse, kuna selle tulemusel ei ole võimalik kasvatada teravilju varasemal pinnal ning 

kasum väheneb. 
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1.3.2. Taimekaitse mahetootmises 

Mahetootjad ei saa kasutada laialt levinud sünteetilisi taimekaitsevahendeid, et likvideerida 

taimekahjureid ja vähendada majanduslikke kahjusid seoses taimekahjurite suurenenud le-

vikuga. Selle asemel on tarvis toetuda looduslikele parasitoididele ning röövtoidulistele loo-

madele, eriti, kui tegemist on teraviljadega, mida kasvatatakse suurtel väljadel. (Macfadyen 

et al 2009:14-18) Mahetootmises tuleb kahjurite hävitamiseks tegeleda ennetava tõrjega ja 

juhul, kui kahjustajate puhang on liiga suur, on võimalik kasutada otsest meetodit, näiteks 

mehaaniline umbrohutõrje, biotõrje. (Luik, Veromann, Merivee 2007: 3)  

Umbrohud tekitavad nii põllumajanduslikes kui ka mittepõllumajanduslikes ökosüsteemides 

märkimisväärselt kahju. Viimase 60 aasta jooksul on paljud umbrohutõrje uuringud kesken-

dunud umbrohtu hävitava tehnoloogia arendamisse, selle asemel, et uurida lähemalt umb-

rohtude ökosüsteeme ja kasutada saadud teadmisi uute tõrjestrateegiate arenguks, mis arves-

taksid ka nii majanduslikku, ökoloogilist kui ka sotsioloogilist poolt. (Upadhyaya  

et al 2007: 201) 

Efektiivseks ning kõige tuntumaks taimekahjustajate hävitamise võtteks on külvikordade 

(joonis 5) kasutamine tootmises. Külvikordade moodustamine on äärmiselt tähtis protsess, 

kuna sellest sõltub, kui efektiivselt toimub taimede kaitse. Põldudele külvatud kultuuride 

reastamisega garanteeritakse neile soodsad kasvutingimused, kahandatakse taimedele kahju 

tekitatavate tegurite olemasolu separeerides nad taimedest. Külvikorra moodustamisel tuleb 

jälgida, et samad taimeliigid ei kasvaks samal alal ajaliselt järjestikku ega asuks üksteise 

kõrval. Näiteks, ei tohi liblikõielised või ristõielised üksteisele järgneda, vastasel korral suu-

reneb neid vigastavate tegurite arv. Samal pinnal ühesuguste kultuuride kultiveerimise vahe 

võiks olla minimaalselt neli aastat, sest sellise ajaperioodiga kaotavad mullas leiduvad kah-

jurid oma kahjustava mõju. Samuti tuleb tähelepanu pöörata, et samade kahjuritega kultuurid 

ei kasvaks lähestikku asuvatel põldudel, muidu levivad kahjustajad kiiresti ka teistele põl-

dudele. Relevantne on külvikordades kasutada mitmesuguseid erinevaid kultuure, kuna sel-

lisel juhul hävivad kahjustajad. (Luik jt. 2007: 13-14) Külvikordade vahetumist kasutatakse 

ka umbrohutõrjeks. Umbrohud kipuvad ennast siduma põllukultuuriga, millel on temaga sar-

nane elutsükkel. Näiteks talvel kasvav umbrohi müürluste seob end talinisuga. Kui kasutada 

erinevate elutsüklitega kultuure külvikordades, on võimalik segada umbrohu ja põllukultuuri 

seoste teket. Erinev istutus- ja viljakoristusaeg mitmekesistel kultuuridel takistab nii umb-
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rohtude kasvu kui ka seemnete arengut. (Upadhyaya et al 2007: 35) Külvikordade koosta-

mise kogemus on näidanud, et põllukultuuride kasvatamise korraldamine, sealhulgas külvi-

kordade ülesehitus, peaks kujunema välja arvestades kohalikke tingimusi. Kasvukoha järg-

sed tingimused ei seostu ainult mullatüübi ning kliimaga, vaid ka mullaviljakuse ja esinevate 

umbrohtudega. (Organic farming...2005: 94)  

 

 

Joonis 5. Külvikordade näited mõnede taimekasvatustega tegelevate ettevõtete näitel. Alli-

kas: Autori koostatud allika (Mahetootmisele ülemineku mõju...2011: 15) põhjal 

 

Teiseks võimaluseks taimekahjustajate ning umbrohu hävitamiseks on tegeleda mehhani-

seeritud mullaharimisega. Mullaharimine annab võimaluse mängida rolli taimekahjurite 

elus ning seeläbi ka neid vähendada. Maapõues üle talve elavaid kahjustajaid saab hävitada 

mehaaniliselt kündmise ning sügavkobestuse teel. Lisaks platseeruvad harimise käigus üm-

ber mikroorganismid ning umbrohuseemned vajuvad sügavamale mulda, mille tulemusena 

ei ole neil võimalik ebasoodsate tingimuste tõttu kasvada. Alles tärkamisjärgus oleva kul-

tuuri äestamine aitab kaasa umbrohutõrjele ning pinnase ventileerimine kasvatab mikrobio-

loogilist tegevust, mis omakorda hävitab haigusetekitajaid. Negatiivselt poolelt hävivad ha-

rimise käigus ka mullas olevad vajalikud organismid. Talikultuuridel on paremad tingimu-

sed põldudel, kus ei teostata sügavkülvi ja pigem kasutatakse kõrde külvi, kuna see soodus-

tab niiskuse vähest kadu, mistõttu taimedel on kergem üle elada külmast ja kuivusest tingi-

tud kahjustusi. (Luik jt 2007: 15) Võimalik on ka teostada kõrrekoorimist. Tegemist on me-

haanilise võttega, mille tulemusel hävinevad umbrohud, mis püüavad sügisel idanema ha-

kata. Samuti aitab see kaasa mulla heaolule. (EE 2008 s.v. kõrrekoorimine) Umbrohutõrjeks 

on maaharimine üks tähtsamaid ja efektiivsemaid meetodeid, kuid sellegipoolest ei tohiks 
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see olla ainuke umbrohutõrje vahend, kuna tegemist pole pikaajalise tõrjeviisiga. Maahari-

mine peaks olema üks osa umbrohu hävitamise kogu strateegiast. (Upadhyaya  

et al 2007: 131)  

Üheks võimaluseks mahepõllumajandustootmises taimekahjustajate arvukuse vähendami-

seks on tegeleda ka segakultuurides kasvatamisega, kus erinevaid kultuure külvatakse koos 

ühel ja samal väljal, kas segus, kordamööda ribadena või saarekestena üksteise sees. Segu-

kultuurides kasvatamine annab võimaluse vähendada erinevate taimekahjustajate liitumist 

ning sellisel kasvumeetodil on kahjurite kasv ning areng raskendatud ja taimehaiguste ulatus 

väiksem. Samuti aitab see kaasa taimele soodsate kasvutingimuste tekkele ja vähendab 

mulla erosiooniohtu. Segakultuuride kasvatamisel on tähtis määrata ära omavahel kokku 

sobivad kultuurid. Näiteks sobivad kokku kaer ja ristik, kuna selle tulemusel väheneb lehe-

täide arvukus, kasvatades koos peeti ning nisu kahanevad mõlemal kultuuril taimekaitse 

probleemid. (Luik jt. 2007: 13-14) Segakultuuride kasvatamine sobib suure töömahukuse 

tõttu väiksemate kasvupindadega tootmises, eelkõige aianduses.  

Vahel on võimalik ka kasutada termilist töötlemist, mis on üks kahjustajatest vabanemise 

viise temperatuuri muutmise kaudu. Talvel tugevad külmakraadid segavad ning hukkavad 

kahjureid. Ka maapõues elavad putukad võivad suurte külmadega hävineda. Temperatuur, 

mis on ligikaudu nullilähedane, takistab haiguste ja kahjurite levikut. Samuti on võimalik 

kahjureid hävitada, kui seemneid töödeldakse kõrge temperatuuriga. Näiteks, seemnete tööt-

lemine 52 kraadi juures kümme minutit või 45 kraadi juures kaks tundi vähendab nisul lend-

nõe esinemist. Uuringud, mis on läbiviidud Rootsis, näitasid, et kui mulda töödelda 80 kraa-

dise auruga, hukkusid ülemises mullakihis nii taimekahjurid kui ka umbrohu seemned. 

(Luik jt. 2007: 21) Umbrohu töötlemisel kuumaga tekivad vigastused, mille tulemusel tai-

med hakkavad kuivama. Kuumtöötlemiseks on väga mitmeid meetodeid, näiteks kuum aur, 

kõrge temperatuuriga vesi, põletamine, leegitamine jne. (Upadhyaya et al 2007: 155,172)  

Teraviljade lehelaiksue ja triiptõve vältimiseks kasutatakse seemnete harjamist, mille tule-

musena hävitatakse kõik haigusetekitajad. (Luik jt. 2007: 21) 

Lisaks eelnevalt mainitud taimekaitsevahenditele on ka olemas looduslikud tõrjevahendid, 

mida erinevate haiguste peatamiseks võib kasutada. Sellisteks on väävel ning rasvhappe 

kaaliumisool, mis on mõeldud seenhaiguste, lestade ja pistmis-imemissuistega kahjurite hä-
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vitamiseks. Üks võimalus on kahjureid tõrjuda valgu hüdrolüsaatidega ning taimsete õli-

dega, mis peale kandmisel tekitavad kahjurite kehadele kilega sarnaneva kihi. Nisuterade 

piimapulbriga töötlemine tõstab kaitset kõvanõe vastu 99%. Taimsed õlid parandavad tai-

mede tervist ning vähendavad haiguseid. Näiteks, kasutatakse teravilja seemnete töötlemisel 

sinepipulbrit ja äädikhapet, mis kaitsevad erinevate haiguste vastu. Euroopa riikides uuri-

takse võimalusi, kuidas mahepõllumajandusse luua uusi orgaanilisi tõrjevahendeid. (Luik 

jt. 2007: 29-30) 

Kõikidest erinevatest meetoditest on kõige loomulikum ning olulise tähtsusega elu mitme-

kesistamine, kus mängib tähtsat rolli isereguleeruv funktsioneerimine. Tootja ei määra mit-

mekesisust mitte ainult oma kultuuride ja loomadega vaid ka kogu kasvuprotsessi läheduses 

paiknevate organismidega, mis omakorda on tugevas seoses majandamisviisi ja pinnase 

struktuuriga. Seda on võimalik muuta erinevate looma- ja taimeliikide kasvatamisega, sega-

kultuuride kasvatamisega ja põllumaa liigendamisega. Näiteks, aitavad mitmekesistumisele 

kaasa põllumaid ümbritsevad hekid, metsad, aiamaad. (Sealsamas: 29-30) 

Kõige tähtsamaks ja levinumaks kahjurite hävitamise viisiks maheviljeluses on külvikord, 

mis lisaks kahjurputukatele hävitab umbrohtusid ning parandab mulla struktuuri. Tasakaa-

lustatud ning efektiivse külvikorra koostamine on iga ettevõtte jaoks tähtis protsess.  

 

 

1.3.3. Väetamine mahetootmises 

Pole küsimustki, et mullaviljakus on väga oluline selleks, et siin planeedil elu jätkuks või, et 

muld on inimestele palju pakkunud. Viiekümne aasta jooksul on taimede saagikused suure-

nenud, eriti märkimisväärselt viimase kümne aasta jooksul. Siiski pole selline produktiivsuse 

tõus saavutatud ilma kuludeta. Intensiivselt kasutatud põllumaade mullad on tihenenud ning 

muutunud toitainete vaeseks. (Lampkin 1997: 13) 

Mujal maailmas palju tuntust kogunud, kuid Eestis mitte nii väga levinud väetamise viis 

mahetootmises on meremineraalide kasutamine. Viimaste aastate jooksul on hakatud ka Ees-

tis müüma vähesel määral meremineraalidega valmistatud tooteid. Meremineraalide kohta 

hakati uurima juba varasematel aastatel. Erinevad akadeemikud ning teadlased on toonud 

välja mitmeid mõjuvaid põhjuseid, miks just kasutada vees olevaid mineraale. 
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Vihmavesi, mis on peamine maapinna niisutaja, ei sisalda praktiliselt üldse mineraale. Mil-

joneid aastaid on vihm sadanud mulda ning mineraale tasapisi mullast ookeanidesse juhti-

nud. Selle tulemusel on veekogu mineraalide reservaat. (Rodale 1962: 19) Kõige kiirem ning 

lihtsam viis mulla täieliku toiteelementide tasakaalu saavutamiseks on merest saadavate mi-

neraalide kasutamine. Piserdades mulda rafineerimata meremineraale, tagab see täielikult 

lagundatud, lahustatud ning tasakaalustatud 90 elementi. Merevee tasakaal on väga sarnane 

vereplasmale. Täpselt nagu on tilguti operatsiooni ja intensiivravi korral, on ka doos mere-

mineraale mulla bioloogilise tsükli algus. (Todd 2007: 1) Merevesi on andnud alati häid 

tulemusi sõltumata, kuidas, millal või kus seda kasutatakse. Kogu merevee mineraalide si-

saldus on 31/2 %, millest 2,72% on soodiumkloriid ‒ tavaline lauasool. Mullas on maksi-

maalne lubatud soola sisaldus 0,2 protsenti ilma, et see tekitaks põllukultuuridele probleeme. 

(Ahlson 1963: 38-39) Walters (2012: 39) kirjeldab 2004 a. läbi viidud katset põllul, mille 

tulemusel jahvatati merest saadavad ained peeneks ning viidi mulda, kus kasvatati kaera. 

Meremineraalide kogus oli ligikaudu 2500 kg/ha. Osa põllumaast väetati mineraalidega ning 

osa mitte. Erinevus oli märgatav, kuna alguses olid soolasid saanud taimed 2,5 - 4 sentimeet-

rit pikemad, värvus oli silmaga märgatavalt erinev, lehmad eelistasid seda tavalisele kaerale, 

taimed olid paremini arenenud, valmisid kiiremini, neil esines vähem roostehaigust ning 

saagikus oli hektari kohta 1 kuupmeetri võrra suurem. (Walters 2012:39) Kõige laialt levi-

nud ained, mida saadakse merest ning müüakse edasi põllumajanduses väetiseks, on vedel-

kalaväetis, merevetikad ning vedel-meremineraalid. (Kempf 2012: 14-16) 

Kõige enam kasutatav väetamise viis Eestis on põllumajanduslikus tootmises õigete külvi-

kordade sisse viimine. Külvikord on väga mitmel põhjusel kasulik, see on nii taimekaitse 

kui ka toitainete loomise allikas. 

Külvikorra peaküsimuseks mahetootmises on mulla toitainete rohkuse tagamine. Äärmiselt 

suure osakaaluga on sobilik külvikord ning põhikultuuride vahel olevad vahekultuurid, mis 

aitaksid mullaviljakust taastada. Heintaimed/liblikõielised aitavad külvikorras kaasa mulla-

viljakuse taastumisele orgaaniliste ainete ja lämmastikusisalduse koostöös bioloogilise tege-

vusega. Mehaaniline kultiveerimine ning saagi lõikus tekitavad kahju, mida saab ainult lib-

likõieliste külvikordade kasutamisel taastada. Seetõttu ongi liblikõielised väga tähtsal kohal 

külvikorras nii mahepõllunduses kui ka tavapõllunduses, kus produktiivne hein koos risti-

kuga pakub madalate kuludega alternatiivi kõrge lämmastiku vajadusega heinamaale. 
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(Lampkin 1997: 126,145) Selleks, et säilitada mullas toitaineid ka talvel tuleks kasutada tal-

viseid vahekultuure mullaviljakuse parandamise eesmärgil. Lisades juurde sõnnikut, suude-

takse parandada mullas olevat elustikku, tagatakse toitainete olemasolu ning hõlbustatakse 

veeläbilaskvust, mis on põllukultuuridele kasulikud ning tagavad hea saagikuse.                   

(Luik jt. 2014: 56-59) Rotatsiooniskeemis olev haljasväetis omab samuti väga suurt rolli 

põllumajandustootmises. Taimed aitavad säilitada, mõnel juhul ka koguda lämmastikku ning 

teisi toitaineid, vähendades sellisel juhul leostumist. Haljasväetis säilitab maapinna taimka-

tet, kaitstes mulda erosiooni eest ja andes oma panuse taimekaitsele. Kiiresti kasvavad hal-

jasväetise taimed, nagu näiteks raps, säästavad lämmastikku, mis vastasel juhul leostuks, 

kuid sisse kündmisel laguneb mulla huumusesse väga kiiresti. (Lampkin 1997: 147-148) 

Lisaks meremineraalidele, külvikorras olevatele erinevatele põllukultuuridele on üheks või-

maluseks ka sõnniku kasutamine. Sõnniku kasutamine väetisena on kerge ning ei nõua min-

geid keerulisi teadmisi. Sõnniku koostiseks on materjalid, mida on kasutatud allapanuna, 

pealmiselt õled, kuid võivad olla ka näiteks saepuru ja sõnajalad, toit, mis on seedimata kon-

ditsioonis läbinud looma seedeelundkonna ning uriin, mis koosneb osaliselt toidust, mida 

loom on seedinud, kuid mitte säilitanud. Sõnniku kõige tähtsamateks koostisosadeks on läm-

mastik, fosfor ja kaalium. Umbes 90% lämmastikust aitab salvestada mullas huumust ning 

toita mulda pikaajaliselt. Toiteelemendid on seotud orgaaniliste osadega ja vabanevad lagu-

nedes. Umbes 1/3 kogu lämmastikust ja 1/2 fosforist vabaneb koheselt. Kaalium lahustub 

veega ja on põllukultuuridele koheselt kättesaadav. Lehmasõnnik, mida laotatakse ligikaudu 

25 t/ha, varustab mulda 40 kg lämmastiku, 20 kg fosfori ja 80 kg kaaliumiga ühe hektari 

kohta. (Newton 2004: 83) 

Mullaviljakust on võimalik tõsta mitmete erinevate tegevustega, kõige enam kasutatakse 

külvikorda ning sõnniku laotamist. Eestis pole meresooladega väetamine populaarne, kuid 

erinevate uurmustööde põhjal selgub, et see on efektiivne lahendus. 

 

 

1.3.4. Mahetootmise tingimustesse sobivad teraviljakultuurid ja –sordid 

Eestis on aastate jooksul maheteraviljade tootmine kasvand, kuid sellegi poolest on säilinud 

üks kitsaskoht ‒ toote kvaliteet. Seetõttu on hakatud rohkem tegema uurimistöid, selgita-

maks välja, milliseid teraviljakultuure on võimalik mahetingimustes kasvatada. (Mahepõl-

lumajanduslik teravilja...2011: 3) 
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Kliima määrab teraviljad, mida on võimalik kasvatada ning ilmastik mõjutab nende saa-

gikust. Teraviljasaagid võivad märkimisväärselt varieeruda ühe ettevõtte siseselt erinevatel 

põldudel, kuid on ka võimalik, et saagikus ühel ja samal põllul on erinev. (Newton 2004: 86) 

Saagikuse erinevus sõltub põllumaa asukohast, suurusest ning keskkonnatingimustest.  

Mahetootmisele üleminekul tekivad täiendavad väljaminekud seoses maheseemne ostmi-

sega. Samas tuleb arvestada, et maheseemet on äärmiselt keeruline turult leida, kuna Eestis 

ei ole seda piisavalt. (Mahetootmisele ülemineku...2011: 16) Maheseemne ostmine on ka 

järgnevatel tootmisaastatel kohustuslik. Juhul, kui see ei osutu võimalikuks, võib põlluma-

jandusamet anda loa kasutamaks keemiliselt töötlemata paljundusmaterjale või uusi sorte ja 

liike, mida pole kantud põllumajandusregistrisse. Luba tuleb taotleda enne kui hakatakse 

seemneid külvama. (Mahepõllumajandusliku nõuete...2013: 14)  

Eestis on viimaste aastate jooksul läbi viidud mitmeid maheteraviljakasvatuse alaseid uurin-

gut. Ühed põhjalikumad on Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI, varem Jõgeva Sordiare-

tuse Instituut) poolt läbi viidud katseid mahepõllumajanduses kasvatamiseks sobivate tera-

viljade ja õlikultuuride leidmise eesmärgil. Katsed kestsid kuni 2012. aastani. See projekt 

teostati mullal, kus ei kasutatud eelnevalt kaks aastat väetisi ega tõrjevahendeid. Mullaks oli 

kamar-karbonaatmuld, mis oli kergelt leetunud ning raske lõimisega. (Tera- ja kaunviljade... 

2013: 2) 

Katsetati suviteraviljadest suvinisu, kaera ja odra kasvatamist maheviljeluses. Tulemusena 

peeti kasulikuks kasvatada teraviljadest kaera ning otra, suvinisu kasvatamist ei peetud väga 

efektiivseks. 

Mahepõllumajanduses on kaera kergem toota kui teisi suviteravilju ‒ Eesti Taimekasvatuse 

Instituudis 2005.-2012. aastal tehtud katsete põhjal selgus, et kaer andis kõige kõrgema saagi 

ning võrreldes tavatootmisega oli erinevus kõige madalam. ETKI katsete põhjal oli mahe-

kaera saak viie aasta keskmisena tavakaerast 84% ehk 4520 kg/ha (tabel 2). Aastate vältel 

on saagikus varieerunud 60%-108% tavakaera saagikusest. (Tera- ja kaunviljade... 2013: 11)  

Teiseks ja kõige raskemini kasvatatavaks teraviljaks maheviljeluses on oder, kuna see kul-

tuur ei suuda umbrohtudega konkureerida ning on kõrge toitainete vajaduse ning haigustele 

kergesti vastuvõtliku loomuga. ETKI katsete alusel moodustas maheodra saagikus 5 aasta 
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keskmine saagikus (3820 kg/ha) 66% tavaodra saagikusest. Katseid näitasid, et mahevilje-

luses peaks odra külvinorm olema 500-600 idanevat tera ühe ruutmeetri kohta. (Tera- ja 

kaunviljade... 2013: 24-26)  

Kolmandaks ning kõige vähem tulemust andev teravili oli suvinisu, kus ETKI katsed näita-

sid, et mahedana on suvinisu saagikus tavanisu omast ligikaudu 79%. Aastatel 2008-2012 

olid saagikused võrreldes teiste teraviljadega madalamad. Speltanisu on väga vastupidav 

ning mahetootmisse kõlbulik, kuid tritikale saagikused ning terakvaliteet olid madalad. 

(Tera- ja kaunviljade... 2013: 52-53)  

 

Tabel 2. Teraviljade keskmised saagikused (kg/ha) kohta ja mahesaagi erinevus tavasaagist 

(%) aastatel 2008-2012 Jõgeval. Allikas: Autori koostatud (Tera- ja kaunviljade... 2013: 11, 24-26; 52-

53) põhjal 

Teraviljaliik 
Saagikus (kg/ha) 

Mahesaagi % ta-

vasaagist Kvaliteetsed sordid 

Mahekaer 4520 84 Freddy, Flämmingsprof, 2288,3 

Mahesuvioder 3820 66 Maali, Anni, Leeni 

Mahetalinisu 4340 78 Ado, Ranno 

Mahetalirukis 3665 76 Elvi 

Maherüps 2041-2039 71 Prisma, Largo 

 

Maheturu ülevaadetest aastatel 2010-2013 selgub, et keskmine saagikus erineb katse tule-

mustest märkimisväärselt. Näiteks oli mahekaera saagikus neil aastatel keskmiselt 1,79 t/ha 

ja maheoder 1,59 t/ha. (Maheturg 2011: 12; Maheturg 2012: 19; Maheturg 2013: 21) Erine-

vus võib tuleneda sellest, et katsepõldude mullad on viljakamad kui Eesti mahetootjate mul-

lad keskmiselt.  

ETKI tegi katseid lisaks suviteraviljadele ka taliteraviljade ning talirüpsi kohta. Taliteravil-

jadest kasvatatakse Eestis talinisu, talirukist, kuna mõlemad taimed on maheviljeluses vas-

tupidavad ning külmakindlad. Talinisu kasvatamisel mängivad suurt rolli asjaolud, et tal on 

kõrge toitainevajadus ning kerge haiguste omastamise võime, seetõttu tuleb olla tähelepane-

lik haigustega, mida on isegi tavapõllumajanduses keeruline tõrjuda. Kvaliteetse nisu nõu-

deks on sobiv küpsetuskvaliteet, mida on mahenisu puhul raske saavutada ning seetõttu 

müüakse enamus sellest söödaks. ETKI andmetel andsid katsetatud talinisu sordid head 

saaki ja on sobilikud mahetootmises kasutamiseks. Keskmiseks saagiks oli 4340 kg/ha. Ma-
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heviljeluses oleks soovitatavaks külvisenormiks 300-400 idanevat seemet ühele ruutmeet-

rile. (Tera- ja kaunviljade... 2013: 76-77) Teiseks taliteraviljaks on talirukis, mida on mahe-

põllunduses kerge kasvatada seetõttu, et tal on sügavale ulatuvad juured, mis suudavad 

omastada ka raskesti kättesaadavaid toitaineid ning taimed on vastupidavad haiguste ja umb-

rohtude suhtes. Optimaalsel ajal külvatud maherukki saak on kõige suurem. Taimehaiguseid 

oli mõlemal viljelusviisil kasvatatud talirukkil parasjagu ning kahjureid oli vähe. (Tera- ja 

kaunviljade... 2013: 86-87) 

Maheviljeluses on tuntud õlikultuuridest talirüps, kuna ta sobib hästi mahepõllumajandusli-

kesse tingimustesse. ETKI põhjal on mahetalirüpsi saagikus aasta keskmisena 29% madalam 

kui tavaviljeluses. Kõrgema külvisenormiga saadakse kõrgem saak. Maheviljeluses saadi 

külvisenormiga 8kg/ha sordi Prisma saagiks 2041 kg hektari kohta ja külvisenormiga 8kg/ha 

sordi Largo saagiks 2039 kg/ha. (Tera- ja kaunviljade... 2013: 94) Lisaks kasvatatakse meil 

ka maherapsi, kuid võrreldes talirüpsiga ei ole ta väga külma-ja haiguskindel, samuti variseb 

saak kergemini valmis saades maha. Suvirapsi on keeruline kasvatada, kuna kahjurid nagu 

maakirp, hiilamardikas hävitavad saagi. Maherüpsi kasvatamisel neid probleeme ei ole, kuna 

sügisesel künnil ei ole maakirpe ning hiilamardikas ei ole selleks ajaks ilmunud, kui talirüps 

õitseb. (Mahepõllumajanduslik teravilja....2011: 23-26) 

Kõige enam kasvatatakse meil maheteraviljadest kaera, kuna see on mullastiku suhtes vähe-

nõudlik, kvaliteetseks söödaks loomakasvatuses ning selle saagikus on õige tootmiskorral-

duse juures kõrge. Kõige enam tuleks tähelepanu pöörata maheviljeluses külvikordadele, 

väetamisele, kvaliteetsetele ning õigetele sortidele ja külvinormidele, sest selle tulemusena 

on võimalik saada kõrgeid saake. 

 

 

1.3.5. Muutused masintöödes üleminekul mahetootmisele 

Mahetootmist peetakse tootmisviisiks, mis vajab märksa rohkem tööjõudu kui tavatootmine. 

See järeldus on tehtud oletusel, et keemilisi sisendeid nagu näiteks väetisi ning taimekaitse-

vahendeid asendatakse teguritega, milleks on uued juhtimisteadmised, tehnoloogiad. Üldise 

tööjõu ning masintöö kasutamise efekti määrab mahetootmisele üleminekul eelkõige toot-

misviis ja konkreetsed ettevõtte tingimused. (Sørensen et al 2003: 127) 
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Igal ettevõttel on välja kujunenud oma masinapark ning tootmistingimused, mullatingimu-

sed, põllumaade mastaap, saagikus. Erinevate tingimuste korral on ka tööde maksumused 

erinevad. Eesti Maaviljeluse Instituudi informatsioon 11 maheteraviljatootja kohta näitab, et 

mahepõllumajanduses rakendatakse madalama potentsiaaliga tehnoloogiat ning nende põl-

lumaad on võrreldes keskmiste tingimustega kividerohkemad. Saagi kuivatamisel arvesta-

takse kõrgemaid väljaminekuid ühe tonni kohta, kuna mahetoodang on tavatootmisega võr-

reldes prahisem ning niiskuse välja saamiseks kulub enam energiat. Spetsialistide hinnangul 

on maheviljeluse korral kuivatamine koguni 20 protsenti kulukam. (Mahetootmisele ülemi-

neku...2011: 101) 

Paljud Euroopa Liidu maheettevõtted seavad endale eesmärgiks kasumi teenimise. Kasumi 

suurus sõltub omakorda erinevatest kulutustest, seal hulgas kulutused masinatele. Masinku-

lud moodustavad suurema osa püsikuludest ettevõttes, Taani uuringute kohaselt on masin-

töökulud tavatootmises 400-940 eurot/ha ning paljud ettevõtjad alahindavad oma kulutusi 

kuni 30%. (Gunarsson et al 2004: 86-87)  

Uuring, mis viidi läbi Rootsi mahepõllumajanduslikes ettevõtetes 2001. aastal, näitas opti-

meeritud masinkulutusi üleminekul mahetootmisele. Analüüs baseerus Nilson-i kombinee-

ritud täisarvude programmil (Mixed Integer Programming), mille abil kalkuleeriti masinku-

lutusi ning optimeeriti külvi ja koristuse mahtu. (Gunarsson et al 2004: 88-89) Tulemus oli, 

et aastased masinakulud tervele ettevõttele, sealhulgas otsesed kulud, tööjõud ning õigeaeg-

sus olid 7% kõrgemad tavatootmises. Õigeaegsuskulude alla käivad kulutused, mis kaasne-

vad kadudega nii mahuliselt kui kvaliteedilt juhul kui mõnda protsessi ei tehta õigeaegselt. 

Näiteks, kui hilinetakse külvamisega ligikaudu 14 päeva, siis väheneb teravilja saak kaeral 

250 kg hektari kohta. Optimeerides põllumasinaid ehk viies kulutused miinimumini, siis op-

timaalsed külviku ja saagikoristuse kombainikulude suurused olid suuremad mahetootmises, 

kuigi ala, mida hariti vähenes. Samuti optimeerimise tulemusel vähenesid masintunnid 16% 

võrra üleminekul mahetootmisele ning õigeaegsuskulud vähenesid 5%. Kui aga vaadata töö-

tunde aasta jooksul, siis suurim muutus oli kevadel, mil tavatootmises kasutati töötunde 27% 

rohkem, suvel oli see näitaja 12% ning sügisel 18% kõrgem võrreldes mahetootmisega         

(tabel 3). (Gunarsson et al 2004: 92,96)  
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Tabel 3. Mahe-ja tavatootmise tööjõu ning masintöö kulude erinevus Rootsi mahepõllu-

majanduslikes ettevõtetes. Allikas: (Gunarsson et al 2004: 96) 

  Tavatootmine Mahetootmine 

Optimaalne külviku suurus, seadme laius (m) 3,5 4,0 

Optimaalne koristuskombaini suurus, lõike laius (m) 3,6 3,9 

Masinkulud ühe hektari teravilja kohta (€/ha) 495 554 

Masinkulud ühe kilogrammi toodetud teravilja kohta (€/kg) 0,12 0,18 

Õigeaegsuskulud ühe hektari teravilja kohta (€/ha) 102 117 

Tööjõukulud ühe hektari teravilja kohta (€/ha) 101 102 

Masintöötundide arv aastas 601 503 

Masintöötundide arv teravilja toodangu kohta 1,5 1,7 

 

Mahe ja tavatootmise otseste masinakulude, õigeaegsuskulude ja tööjõukulude jaotused on 

välja toodud joonisel (joonis 6). (Gunarsson et al 2004: 96) 

 

 

Joonis 6. Masinkulud teraviljatoodangu kilogrammi kohta nii mahe-kui tavatootmises. Alli-

kas: (Gunarsson. et al 2004: 97) 

 

Masinakulud teravilja toodangu kilogrammi kohta nii tava- kui ka mahetootmises olid 

uuringu läbiviimise aastatel võrdsed teravilja kilo hinnaga. Tulemused viitavad, et teravilja 

kasvatamine uuringu ajal olevatel tingimustel (hind, saagikuse tase, klimaatilised tingimu-

sed) ei olnud kasumlik ilma toetusteta. (Gunarsson et al 2004: 97) 

Optimeerides masintööd on võimalik vähendada kulutusi tavapõllumajandusest üleminekul 

mahepõllundusele. Masinatöökulutused ning tööaeg on täiesti erinevad igas ettevõttes, kuna 

need sõltuvad kasvupinnast ning masinapargi võimsusest. 
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1.4. Mahepõllumajandusliku tootmise toetused 

Viimastel aastakümnetel on poliitiliselt ja maaelu arengu seisukohalt pööratud mahepõllu-

majandusele rohkem tähelepanu. Kasvava avalik mure toidu kvaliteedi ja ohutuse, loomade 

heaolu ning loodusressursside pärast on mahepõllumajandus saanud järjest enam heakskiitu. 

Maheviljeluse arendamiseks toetatakse seda Euroopa Liidu ja kohalike vahenditega. (Ker-

selaers et al 2006: 671) Võrreldes toetusi erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides, avaldub 

selgesti eristuv joon Euroopa põhja ja lõuna osas asuvate riikide vahel (tabel 4).  

 

Tabel 4. Euroopa Liidu riikide mahetoetused (€) keskmiselt aastatel 1990-2008 ettevõtte 

kohta. Allikas: (Rizov et al 2013: 10) 

Riik 

Toetused keskmiselt ettevõtte kohta (€ 

tuhat) 

Belgia 23 

Taani 27 

Saksamaa 31,2 

Kreeka 7,1 

Hispaania 8,2 

Prantsusmaa 21,5 

Iirimaa 16,2 

Itaalia 7,9 

Luksemburg 31,8 

Holland 16,7 

Austria 19,6 

Portugal 8,3 

Soome 34,7 

Rootsi 128,3 

Suurbritannia 31,6 

 

Põhja-Euroopa riikides on keskmine toetus ettevõttele ligikaudu 16 000 kuni 35 000 eurot. 

Lõunas paiknevates riikides on toetuste keskmine määr umbes 8000 eurot ettevõtte kohta. 

See võib tuleneda sellest, et Kreekas läheb sisendite peale poole väiksemad kulutused kui 

Soomes. (Rizov et al 2013: 9) 

Eestis on mahepõllumajanduslikke toetusi makstud alates 2000. aastast keskkonnatoetuse 

raames. Selle raames anti hektaripõhist mahepõllumajandustoetust. Eesti maaelu arengukava 

(MAK) järgi hakati toetusi jagama alates 2004. aastast. Aastatel 2004-2010 maksti subsii-

diumeid ligilähedaselt 34,4 miljoni euro ulatuses, millest 80 protsenti rahastati Euroopa 

Liidu eelarvest ning ülejäänud 20 protsenti Eesti riigi kassast. (Aamisepp jt. 2011: 1) 
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Mahepõllumajandustootjatel on subsiidiumid hõlmanud sissetulekutest suhteliselt suure osa, 

kuid toetusest sõltumine on ettevõtjatel varieeruv. Aastatel 2004 kuni 2009 olid toetused 

(välja arvatud investeeringutoetused) keskmiselt 50-60 protsenti mahepõllumajanduslike 

tootjate kogutulust. Aastal 2009 moodustasid veerandil tootjatest subsiidiumid rohkem kui 

78 protsenti ning kümnendikul üle 82 protsendi sissetulekust. Leidus ka tootjaid, kelle toe-

tuste osakaal oli väiksem kui 24% sissetulekust, nemad moodustasid ligikaudu veerandi. 

Tulemuste kujunemisel mängis rolli tootmissuund ning realiseerimisele minev toodangu 

maht. (Aamisepp jt. 2011: 3) 

Toetused võivad põllumajandusettevõtete tootlikkusele mõjuda ka negatiivselt, kuna nad 

moonutavad tootmise struktuuri ettevõttes ning see omakorda viib ressursside ebaefektiivse 

jaotamiseni. Põllumajandustootjad võivad muuta oma ettevõtte käitumist ja alustada inves-

teerimist toetust saavatesse tegevustesse, mis vähendavad produktiivsust.  

(Rizov et al 2013: 2-3) 

Eestis on võimalik mahetootjal saada mitmesuguseid toetusi. Sarnaselt tavatootjatega on ma-

hetootjatel olnud võimalik taotleda ühtset pindalatoetust põllukultuuridele mõeldud täienda-

vat otsetoetust. (Mahetootmisele ülemineku 2011: 16) Esimesel aastal, mil hakatakse tege-

lema mahepõllumajandusega, on võimalik taotleda ülemineku toetust erinevatele kultuuri-

dele. Teraviljadele ja külvikorras olevatele rohumaadele kehtivad toetusmäärad, mis variee-

ruvad 88-138 eurot hektari kohta aastas. Juhul kui teravilja külvamisel kasutatakse mahe-

seemet, mis omab vastavat tõendit, saab küsida 20 protsenti kõrgemat toetust. Teine toetus, 

mida võib taotleda, on mahepõllundusega jätkamise toetus, mida antakse juhul kui tegele-

takse mahetootmisega ka järgnevatel aastatel. Sellisel juhul on võimalik saada kasvatatava 

teraviljakultuuri hektari kohta aastas 125 eurot, külvikorras oleva rohumaa eest 80 eurot 

hektari kohta. (Eesti maaelu...2015: 215,219)  

Toetustel on väga suur mõju Eesti mahepõllumajanduses, kuna enamike ettevõtete jätku-

suutlikkus sõltub mahetoetustest. Kuna iga ettevõte on erinev, mõjutavad ka subsiidiumid 

neid erinevalt, üldjoontes moodustab suurema osa tootjate sissetulekust toetus 50-60%. 
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1.5. Mahepõllumajandusliku tootmise efektiivsusnäitajad 

Mahepõllumajandusele ülemineku tasuvuse hindamiseks on mitmeid erinevaid näitajaid. 

Väga tähtis on, et need oleksid võrreldavad ning korrektselt arvutatud. Nende tulemusel on 

võimalik anda võrdlev hinnang mahe- ja tavatootmise tasuvusele ning kasumlikkusele. Või-

malikuks mahepõllumajandusele ülemineku mõju analüüsimise vahendiks on rentaablus 

(ingl.k. profitability) ning see näitab, kui võimekas on ettevõtte tulu teenimisel. Rentaabluse 

hindamisel on suur roll, tuues välja, milline on ettevõttes efektiivsus kasumi saamisel. Ette-

võtte struktuur, mis soodustab kapitali, ei näita veel firma suutelisust teenida kasumit. (Alver 

jt. 2002: 319) Rentaablus iseloomustab, kui kasutoov on mingi tegevus. On võimalik hinnata 

kasumi ning väljundi valmistamiseks tehtud kulutuste suhet. (Mereste 1985: 334) Kuluren-

taablus (ingl.k benefit ratio) iseloomustab tehtud kulutuste efektiivsust, näidates kui palju 

kasumit saadi toodangu müümisel iga kasutatud euro kohta.  

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 =  
𝐾𝑎𝑠𝑢𝑚(€)

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑(€)
 (1.1) 

Teiseks vajalikuks ettevõtte tasuvuse hindajaks on efektiivsus (ingl.k effectiveness). Efek-

tiivsust nimetatakse teisiti tõhususeks, mis näitab teenitud efekti ning selle jaoks kasutatud 

sisendite või väljaminekute suhet. (Mereste 1985: 359-360) Efektiivsuse leidmise eesmärgid 

on erinevad ning need jagunevad, kas majanduslikeks, ökoloogilisteks, teaduslikeks, tehni-

listeks või sotsiaalseteks eesmärkideks. Efektiivsuse abil on võimalik hinnata, kui tulemus-

likult saavutati mingi seatud eesmärk, milleks võivad olla teenused või toodang ning vahen-

diks tööjõud, kapital. Selline efektiivsus hõlmab enda alla ka tootlikkust. (Kalle 2007: 8) 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑖𝑣𝑠𝑢𝑠 =  
𝐸𝑒𝑠𝑚ä𝑟𝑘

𝑆𝑖𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑
 (1.2) 

 Eedo Kalle raamatus kirjeldab, kuidas on võimalik hinnata ettevõtete efektiivsust mõõdetud 

tööjõu tootlikkuse (ingl.k labour productivity) näitaja abil. Tööjõu tootlikkus näitab kui efek-

tiivselt on ressursse kasutatud tööjõu kohta. Tööjõutootlikkus ehk tööviljakus on populaar-

seim osatootlikkuse näitaja ning selle arvutamiseks tuleb panna nimetajasse tööga hõivatud 

inimeste arv või kulutatud tööaeg . (Kalle 2007: 16) 

𝑇öö𝑗õ𝑢𝑡𝑜𝑜𝑡𝑙𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 =  
𝑇𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛𝑔(€)

𝑇öö𝑎𝑒𝑔(ℎ)
 (1.3) 
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Tulukuse hindamiseks nii mahepõllumajandus kui tavaviljelus oleks vaja arvutada välja ka-

sum. Kasumit (ingl.k. profit) kirjeldatakse kui summat, mis jääb alles kui sissetulekutest 

lahutatakse tehtud väljaminekud. Kui see näitaja on kõrge, siis see viitab sellele, et firma on 

lahendanud oma ülesanded majanduslikust aspektist efektiivselt. Kasum on üks tähtsamatest 

näitajatest, millega on võimalik hinnata ettevõtte tootmise kvaliteeti. (Mereste 1985: 314-

315) Kasum on firma tegevusest kogunenud sissetulekute ja nende jaoks tehtud väljamine-

kute vahe. (Rünkla 2003: 46) 

𝐾𝑎𝑠𝑢𝑚 =  𝑇𝑢𝑙𝑢𝑑 (€) − 𝐾𝑢𝑙𝑢𝑑 (€)  (1.4) 

Tava-ja maheviljeluse hindamise võimaluseks on masinkulude vaatlemine. See näitaja an-

nab ülevaate, millised erinevused on mõlemas tootmises ning kui kulukaks see muutub. Ma-

sinatöökulu (ingl. k. machinery cost) tuleb taimekasvatuses kalkuleerida vastavalt ettevõtte 

tegelikest töödest. Igal põllumajandustootjal on erinevad väljavaated masinatöö kasutami-

seks ning seetõttu ei arvestata seda näitajat muutuvkulude alla. (Kattetulu arvestused...2009: 

4) 

Üleminekul mahepõllumajandusele hakkab rolli mängima, millised on toodetud teraviljade 

oma hinnad, mida kõrgem on omahind, seda vähem on võimalik teenida tasu. See tõttu annab 

omahinna kalkuleerimine parema võimaluse hinnata kulutuste osakaalu tootmises. Omahind 

(ingl.k. unit cost) on summa, mis ühe ühiku toote valmistamiseks ettevõtjal kulub. Kui toot-

mine lõpeb, siis on tootjal võimalik hinnata tootmiskulusid ning selle jagamisel valminud 

toodete arvuga, leitakse omahind. (Mereste 1985: 129)  

𝑂𝑚𝑎ℎ𝑖𝑛𝑑 =  𝐾𝑜𝑔𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 (€) / 𝑇𝑜𝑜𝑡𝑚𝑖𝑠üℎ𝑖𝑘𝑢𝑑 (𝑡𝑘) (1.5) 

Hindamaks mõlema põllumajandustootmise kulurentaablust ning omahinda oleks vaja arvu-

tada välja kogukulud. Kogukulud (ingl. k. total cost) hõlmavad enda alla püsikulud, muu-

tuvkulud ja masintöö. Kogukulude arvutamisel on võimalik kalkuleerida ka omahinda. (Kat-

tetulu arvestused...2009: 4) 

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑 =  𝑃ü𝑠𝑖𝑘𝑢𝑙𝑢 (€)  +  𝑀𝑢𝑢𝑡𝑢𝑣𝑘𝑢𝑙𝑢 (€)  +  𝑀𝑎𝑠𝑖𝑛𝑎𝑡öö𝑘𝑢𝑙𝑢 (€) (1.6) 

Tulude erinevuse hindamiseks on võimalus leida kogutulu näitaja, mis annab ülevaate sisse-

tulekutest, mida oleks võimalik teenida, kui minna üle mahepõllumajandusele. Kogutulu 

(ingl. k. total return) on võimalik hinnata ettevõtte realiseeritud kaupade ja teenuste mahu 

ning nende väljundite väärtuse korrutise tulemusena. (Kerem jt. 2004: 62) 
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𝐾𝑜𝑔𝑢𝑡𝑢𝑙𝑢 =  𝑀üü𝑑𝑢𝑑 ℎü𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑠 (𝑡𝑘)  ∗  𝐻ü𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑑 (€) (1.7) 

Mahepõllumajandusele ülemineku tasuvust vaadeldakse ka tootmiskulude erinevuse järgi. 

Tootmiskulud koosnevad kahest erinevast kuluartiklist, milleks on põhikulud ning lisakulud. 

Põhikuludeks nimetatakse tootmiseks vajamineva materjali ning tööliste palgakulusid. Lisa-

kulud on väljaminekud, mis ei ole toodangu tootmisega otseses seoses vaid, mis aitavad 

toodangu valmimisele kaudselt kaasa. (Alver jt. 2002: 40-41) 
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2. MAHETOOTMISELE ÜLEMINEKUL TERAVILJA TOOT-

MISE EFEKTIIVSUSNÄITAJAD 2008-2013  

2.1. Analüüsitava ettevõtte tutvustus 

Mahepõllumajandusele ülemineku mõju analüüsitakse ettevõtte Traumbild OÜ näitel. 

Traumbild OÜ asub Tartumaal Nõo vallas. Ettevõtte põhitegevusteks on teraviljatootmine 

ja teravilja ost-müük. Traumbild OÜ juhatusse kuuluvad Enn Marran ning Amar Marran, 

kes tegelevad samaaegselt ka paari teise ettevõttega, mille tegevusaladeks on piimakarja- 

ning teraviljakasvatus.  

Teraviljakasvatusega seotud põllumaid on OÜ-l Traumbild 2014. aastaks ligikaudu 77 hek-

tarit. Tegeletakse talinisu, odra ning rapsi kasvatamisega. Kasvualad jagunevad igal aastal 

erinevalt (joonis 8). 2014. aastal kasvatati kõige rohkem rapsi, mida oli 44,3 ha, teiseks oli 

talinisu 23,4 hektaril ning kolmandaks ja kõige vähem kasvatatavaks teraviljaks oli oder, 

mida kasvatati 9 hektaril. Tööjõud ostetakse sisse kõrval ettevõttelt, tavaliselt piisab tööüle-

sannete täitmiseks hooajal kolmest töötajast. 

Külvikorras vahelduvad eelmainitud kultuurid joonisel 8 esitatud järjestuses. Sealt on näha, 

et näiteks 2011. a. oli kogu kasvupind talinisu all, 2012 aasta kasvatati vaid otra. 

 

Joonis 7. Ettevõtte Traumbild OÜ külvikorrad aastatel 2009-2013. Allikas: (autori koostatud) 

Oder Raps OderTalinisu
Talinisu

Oder Talinisu OderOder ' RapsOder

Raps OderTalinisu TalinisuTalnisu
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Ettevõtte müügitulu oli 2013. aastal 135 643 eurot, mis võrreldes 2012. aastaga oli kahane-

nud 28,43%. Kasum vähenes 2013. aastal võrreldes eelneva aastaga 52,57 protsenti, olles 

13 606 eurot. Müügitulu ja kasumi vähenemise põhjustas kokkuostuhindade langus. Peale 

renditava tööjõu on ettevõttel ka üks miinimumpalgaga oma töötaja. Kogusaak oli talinisu 

kasvatamisel 2013. aastal kokku 140 tonni, rapsil 50 tonni ning suviodral 69 tonni.  

Võrdlusandmete saamiseks mahetootmise saagikuse ja tehnoloogia kohta kasutatakse selles 

uurimistöös 1992. aastal loodud Tamsa-Agro OÜ. Selle ettevõtte tootmisfarm asub Tartu-

maal Nõo vallas Tamsa külas, kontor ning masinad aga sama valla teises külas, Lagujal. 

Tamsa-Agro OÜ peamine tegevus on loomsete ja taimsete saaduste tootmine ning turusta-

mine, samuti tegeletakse lisaks ka põllumajandustehnika müügiga. 2009. aastal alustas 

Tamsa-Agro OÜ üleminekut mahepõllumajandusele, mis mõjutas ettevõtte saagikust mär-

kimisväärselt. Ettevõtte taimekasvatuse harus kasvatatakse teraviljadest ja tehnilistest kul-

tuuridest rapsi, talinisu, talirüpsi, otra, suvinisu ja kaera. Tamsa-Agro OÜ-l on põllumajan-

dusmaad kokku 601,6 hektarit. Ettevõtte ärikasum oli 2011. aastal 54 tuhat eurot. Kogu müü-

gitulust moodustavad taimekasvatussaadused ligikaudu 48 protsenti.  

 

 

2.2 Analüüsi metoodika 

Eristatakse kahte erinevat lähenemist uurimistöö läbiviimiseks, üks on kvalitatiivne ning 

teine kvantitatiivne. Kvantitatiivne uurimistöö pöörab tähelepanu erinevatele mõõtmistele ja 

vaatlustele, et nende tulemusel hankida arvulisi näitajaid, mille abil saaks inspekteerida püs-

titatud hüpoteese ning erinevate seaduspärasuste tekkimise põhjuseid ja resultaate. (Õuna-

puu 2014: 53-55) Käesolevas bakalaureusetöös kasutatakse kvantitatiivset uurimismeetodit 

‒ hinnatakse ettevõtte Traumbild OÜ mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku tasu-

vust. 

Empiirilises osas olevad andmed koguti Traumbild OÜ ja Tamsa-Agro OÜ dokumentidest 

aastatel 2008-2013 koostatud põlluraamatutest ning majandusaastaaruannetest. Lisaks mul-

lastikutingimustele ja tavapõllumajandustootmise saagitasemele on võrreldavad ka kahe et-

tevõtte masintehnoloogiad, sest kuigi Traumbild OÜ on väiksem, tehakse teenustöid ja vali-

tud on tootlikud põllutöömasinad. Samuti saagi- ja kasutatud sisendite andmetele on baka-

laureusetöö koostamisel kasutatud analüüsitava ettevõtte kuluartiklite kogumeid, milles on 
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tööjõukulu, masintöötunnid ning masintöökulud nii rahalistes kui ka mitterahalistes väärtus-

tes. Samuti koguti lisainformatsiooni seoses materjali- ja masintöökuludega. Ettevõttest 

saadi masintöökulu arvestustabelid ning hinnakirjad väetistele, seemnetele ja taimekaitseva-

henditele. 

Käesoleva bakalaureusetöö tavatootmise materjalikulu andmed on saadud ettevõtte seemne, 

taimekaitsevahendite ja väetiste hinnakirjadest vastavalt materjalidele, mida ettevõttes põl-

luraamatute järgi kasutati. Sisendite hinnad on arvestatud ilma käibemaksuta. Maheseemne 

kulud arvestati maheseemnete hindade põhjal. Maheviljeluse kulutustes on arvestatud lisaks 

maheseemnele ka mahesõnnikuga, mille hind saadi müügikuulutustest ning küsiti naaberet-

tevõttest. 

OÜ Traumbild kasutuses olevates põlluraamatutes olid väljatoodud kõik vajalikud materja-

lid ja tööd, seetõttu oli võimalik täpselt välja arvutada tehtud kulutused. Puuduolevate hin-

dade leidmiseks eelnevate aastate kohta kasutati Eesti Statistikaameti põllumajandustootjate 

tootmisvahendite ostuhinnaindekseid.  

Masintöökulud sisaldavad ettevõtte nii masinapargis olevate traktorite, kombainide kui ka 

ehitiste kulumit, masinatele vajamineva kütuse hinda ning nende hoolduseks ja remondiks 

tehtavaid kulutusi. Masinkulude arvutamiseks korrutati tunnikulud (€/h) tehtud tööde tun-

dide arvuga hektari kohta. Tavatootmises masintöökulude keskmine arvestus tehti kahe vii-

mase aasta põhjal, kuna kasutusele tuli uus tehnoloogia ning seega ei olnud põhjendatud 

vanema tehnoloogiaga arvestada. Kuivatuskuludesse on arvestatud kuivati kütus, elekter ja 

amortisatsioon. Ristiku masintöökuludesse arvestati ristiku niitmise, äraveo ning kündmi-

sega kaasnevad kulusid. 

Teraviljade ja õlikultuuri saagikused on mahetootmisele üleminekul OÜ-s Traumbild arves-

tatud vastavalt võrreldava ettevõtte Tamsa-Agro OÜ saagikuse muutumisele üleminekul ma-

hepõllumajandusele. Lisaks on saagitaseme muutuste hindamisel tuginetud uurimistöö „Ma-

hetootmisele ülemineku ja mahetoetuste mõju põllumajandusettevõtete tootmis- ja majan-

dusnäitajatele“ (2011: 103-104 ) tulemustele. Erinevused ei ole väga suured, kuid Tamsa-

Agro näitajad on suuremad uurimistöös kajastatutest. Vahe tuleneb sellest, et uurimuses on 

aluseks võetud erinevate Eesti maheettevõtete keskmised saagikused ning need võivad va-

rieeruda olenevalt asukohast, tootmismahtudest ja tehnoloogilistest erinevustest. 
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Ettevõtte Traumbild OÜ toodanguliigi omahinnad nii tavatootmises kui ka mahetootmises 

arvutatakse ühe hektari keskmiste kogukulude ja saagikuste alusel. Kogukulud sisaldavad 

tootmiskulusid, maarenti ja maamaksu. Tööviljakuse näitaja arvestatakse toodangu väärtuse 

ning töötatud tundide suhte järgi. Masinkulude tootlikkuse arvutamisel on väljundiks võetud 

toodangu kogus hektari kohta. Kulurentaablus arvutatakse kahel erineval juhul ‒ esimesel 

väljendab see toetusi sisaldava kasumi ja kogukulude protsentuaalset suhet, teisel kasumisse 

toetusi ei arvestata. 

Toetustena võeti arvesse Traumbild OÜ-l ühtset pindalatoetust ning põllumajanduskultuuri 

üleminekutoetust. Üleminekul mahepõllumajandusele arvestatakse juurde mahepõllumajan-

dusliku tootmise toetus.  

Analüüsimeetoditest kasutatakse käesolevas bakalaureusetöös võrdleva analüüsi meetodit, 

mida kasutatakse juhul kui soovitakse võrrelda mingisuguseid nähtusi ning uurida, kas tule-

muste vahel on võimalik leida tunnusjoon, mis oleks ühine või erinev.  (Aarma 2008: 42)  

Käesolevas töös võrreldakse mahe- ja tavatootmise efektiivsusnäitajaid nii üksikuna kultuuri 

kohta kui ka külvikorras tervikuna. Selle tulemusena on võimalik näha, millised muutused 

toimuvad tavatootmiselt mahetootmisele üleminekul.  

 

 

2.3. Muutused majandusnäitajates seoses mahepõllumajandusele              

üleminekuga 

2.3.1. Muutused külvikorras, kultuuride tootmiskuludes ja sissetulekutes  

Suurimad muutused ilmnevad mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekul külvikorda-

des. Ettevõte Traumbild OÜ ei pea tavapõllumajanduses nii palju tähelepanu pöörama sel-

lele, millised teraviljad või muud taimekultuurid kasvavad samal kasvualal järjestikku, kuna 

viljelustingimusi on võimalik parandada väetisi ja taimekaitsevahendeid kasutades. Kui aga 

toimub üleminek mahepõllumajandusele, tuleb silmas pidada, et külvikorra plaan peab 

olema võimalikult täpne. Ebaõnnestunud viljelusvahetuse korral ei ole võimalik parandada 

taimede kasvutingimusi, kuna keemilised taimekaitsevahendid ning väetised on mahevilje-

luses keelatud. Peamine muutus mahepõllumajandusele üleminekul toimub ristikute ja 

muude liblikõieliste külvikorda võtmises (joonis 9).  
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Joonis 7. Tava-ja mahepõllumajanduse külvikorrad. Allikas: (autori koostatud) 

 

Mahepõllumajandusele üleminekul tekkivast külvikorrast on näha, et ristikut esineb ühel 

külvikorraväljal. Lisaks on märgatav, et teravilja kasvupinnaosad vähenevad. Külvikordadel 

on väga suur mõju ka põllumajanduse tootmistehnoloogia kasutusele, mida organiseeritu-

mad on külvikorrad, seda vähem peab tegema umbrohutõrjet ning väetamist. 

Üleminekul mahepõllumajandusele hakkavad rolli mängima erinevused tootmistehnoloo-

giad (tabel 5). Enamus põllukultuuride harimistöid on sarnased, kuid erinevused seisnevad 

taimekaitses ja väetamises. Nimelt kasutab Traumbild OÜ odra ja talinisu kasvatamisel 

Roundup-i, et vähendada umbrohtumist. Lisaks kasutatakse umbrohutõrjeks ning kahjurite 

hävitamiseks ka keemilisi tõrjevahendeid. Mahepõllumajandusele üleminekul peaks hak-

kama Traumbild OÜ toetuma vajadusel kõrrekoorimisele. Lisaks muutub ka äestamise kor-

ralduslik pool, äestada võib küll mõlemas tootmisviisis, kuid mahepõllumajanduses tuleb 

jälgida, et see sobituks teravilja sordiga, kuna kõik neist ei kannata äestamisega tekkivaid 

vigastusi. (Mahetootmisele...2011: 37,40) Üleminekul mahetootmisele muutub pealtväeta-

mine, kui tavapõllumajanduses kasutatakse mineraalväetisi, siis maheviljeluses saab kasu-

tada ainult vedelsõnnikut, meremineraale.  

 

 

Tavatootmine Mahetootmine

Oder

Raps

Talinisu

Oder

Talinisu

Oder ak.

Ristik

Talinisu

Oder

Talirüps
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Tabel 5. Mahe- ja tavapõllumajanduse tootmistehnoloogia tööetappide lõikes. Allikas: (autori 

koostatud) 

Tavapõllumajanduslik tootmine Mahepõllumajanduslik tootmine 

- Sõnniku laotamine 

Künd Künd 

Libistamine Libistamine 

Roundup - 

Külv Külv 

Äestamine Äestamine- ainult teatud sortide puhul 

Pealtväetamine mineraalväetisega Pealtväetamine ainult vedelsõnnikuga 

Koristus Koristus 

Kuivatus Kuivatus 

Umbrohu tõrjes: kõrrekoorimine, keemiline 

umbrohutõrje Kõrrekoorimine 

 

Kasutades tootmistehnoloogiat efektiivselt, on võimalik saada head saaki. Koristatud ning 

kuivatatud teravili on tulu saamiseks vajalik maha müüa kokkuostjatele. Viimased kolm aas-

tat on Traumbild OÜ müünud oma teravilja kokkuostjatele toiduteraviljana. Varasemalt oli 

teravilja kvaliteet madal, mistõttu läks see müüki söödateraviljana. Ettevõte Traumbild OÜ 

on müünud teravilja peamiselt ettevõtetele nagu Baltic-Agro AS ja Tartu Mill AS. Juhul, kui 

ettevõte läheb üle mahepõllumajandusele, saab maheteravilja müüa niisamuti Tartu Mill AS-

ile kui ka Scandagra Eesti AS, Eestivili AS ja Wiru Wili TÜ. 

Keskmine talinisu saak (tabel 6) Traumbild OÜ-l on olnud aastate keskmiselt 4293,75 kg/ha 

kohta, kuid aastal 2013 oli see märgatavalt suurem, küündides 5075 kilogrammini hektarilt 

(Lisa 1). Eesti keskmine talinisu saagikus läbi aastate on 2439,33 kg/ha kohta. Sellest tule-

neb, et ettevõte Traumbild OÜ saab Eesti keskmisest suuremat saaki. 2013. aasta suure saa-

gikuse põhjustasid soodsad ilmastikutingimused. Arvestades viie aasta keskmisi saake ja 

mahepõllumajanduse madalamat saagitaset on näha, et ettevõtte üleminekul mahetootmisele 

väheneks teravilja saagikus, moodustades tavatootmise saagi kogusest ligikaudu 62,50 %. 

Arvestades hea saagiaastaga, kus tavanisu tootmises saadud saak oli 5075 kg/ha kohta, nagu 

aastal 2013, võiks heade kasvutingimuste tõttu suureneda ka mahesaak, olles ligikaudu 3172 

kilogrammi hektari kohta. Mahenisu 2008-2013. aasta keskmine saagikus Eestis on 1707,50 

kg/ha, mis on väiksem ettevõtte Traumbild OÜ prognoositavast saagikusest. Suurema saagi 

tagab sõnnikuga väetamine ning õiged külvikorrad, mis jätavad mulla toitaineterikkaks. Ma-

hetootmises aitab mullatoitainete sisaldust tõsta ka liblikõielistega seotav õhulämmastik. 
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Tabel 6. Ettevõtte Traumbild OÜ talinisu tootmiskulud ja tulud tavatootmises ning ülemi-

nekul mahepõllumajandusele aastate 2008-2013 keskmiste saagikuste alusel. Allikas: (autori 

arvutused) 

Talinisu Tavatoomine Mahetootmine Erinevus (%) 

Saagikus (kg/ha) 4293,75 2683,59 -37,50 

Müügihind (€/t) 154,50 247,61 60,27 

Toodangu väärtus (€/ha) 670,85 669,00 -0,27 

Toodangu väärtus toetus-

tega (€/ha) 776,85 894,21 15,11 

Masintöö (h/ha) 3,66 6,31 72,37 

Masintöökulud (€/ha) 192,27 304,66 58,45 

Materjalikulud (€/ha) 321,13 250,68 -21,94 

Tööjõukulu (€/ha) 24,27 41,83 72,37 

Tootmiskulud (€/ha) 576,81 606,01 5,06 

Üldkulud (€/ha) 85,21 85,21 0,00 

Toomisomahind (€/t) 127,96 226,84 77,27 

 

Saagikusest sõltub, kui suur on ettevõte toodangu väärtust koos toetustega (tabel 6), mis 

mahepõllumajanduses on keskmiselt suurem kui tavapõllumajanduses. Tavatootmises va-

rieeruvad ettevõttel Traumbild OÜ talinisu müügihinnad aastate lõikes, üldjuhul on kok-

kuostuhinnad aasta alguses kõrgemad kui aasta lõpus. Keskmine müügihind Eestis (joonis 

10) oli kõige madalam 2009. aastal, mil see oli 99,55 eurot tonn. Madal müügihind oli seotud 

maailmaturu hindade langusega. (Eesti teravilja...2009 lk 18) 

 

 

Joonis 8. Talinisu keskmised müügihinnad tava-ja mahetootmises (€/t) aastatel 2008-2013. 

Allikad: Autori koostatud allikate (Maheturg 2008: 26; Maheturg 2009: 27; Maheturg 2010: 16; Maheturg 

2011: 17; Maheturg 2012: 25; Maheturg 2013: 67; 2008-2013; Eesti teraviljaturg 2008: 16; Eesti teraviljaturg 

2009: 19; Eesti teraviljaturg 2010: 21; Teraviljaturg 2011: 13; Teraviljaturg 2012: 12 ; Teraviljaturg 2013: 13) 

põhjal 
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2009. aastal keskmise kokkuostuhinnaga teenis ettevõte Traumbild OÜ sissetuleku koos toe-

tustega 503,16 eurot ühe hektari kohta (Lisa 1). Kõige kõrgem müügihind oli 2011. aastal 

(Lisa 1), 204,82 €/t. Hinna suurenemise tingis 2011. aastal suurenev nõudlus teraviljadele, 

maailmamajanduses tekkinud ebakindlus ning ka maailmaturu teraviljade tagavara vähene-

mine. (Teraviljaturg 2011: 12) Kõrge hinna tõttu suurenes ka sissetulek koos toetustega et-

tevõttes Traumbild OÜ ning selleks kujunes 951,01 eurot hektari kohta. Kuigi müügihind 

oli 2011. aastal suur, oli ettevõte kõrgeim sissetulek koos toetustega 2013. aastal, kuna saa-

gikus kasvas 5075 kilogrammini. Ühtlasi olid toetused ühe hektari kohta suhteliselt kõrged, 

mille tulemusena toodangu väärtus koos toetustega tõusis 1064,97 euroni hektari kohta. Et-

tevõtte Traumbild OÜ üleminekul mahetootmisele suureneks sissetulek, kuna keskmised 

müügihinnad on maheteraviljal suuremad (Lisa 1). Tava- ja mahenisu kokkuostuhindade 

erinevus on keskmiselt 60,27 % ja sissetulekute erinevus keskmiselt 15,11 %. Mõnel aastal 

oleks tavaviljelusest saadav toodangu väärtus koos toetustega suurem kui maheviljeluses, 

seda seetõttu, et saagikuse vahe on suur ning müügihindade vahe ei ole kuigi kõrge. Kok-

kuostuhinnad ehk müügihinnad kasvavad ja langevad mahe- ja tavatoodangu korral sarna-

selt, kuna neid mõjutavad sarnased tegurid.  

Ettevõtte Traumbild OÜ tööjõukulu talinisu kasvatamiseks oli kõige suurem 2013. aastal, 

mil see oli 26,25 eurot ühe hektari kohta (Lisa 1). Põhjuseks on palga kasv võrreldes vara-

semate aastatega. Kõige madalam tööjõukulu oli 2009. aastal, 23,86 €/ha, kuna tööliste pal-

gad olid sel ajal palju väiksemad. Ettevõtte üleminekul mahepõllumajandusele kasvab töö-

jõukulu ning masintöötundide arv keskmiselt 72,37% võrra. Masintöötundide arv tavapõllu-

majanduses on keskmiselt 3,66 ning mahepõllumajanduses 6,31 tundi hektarile. Selle põh-

juseks võib pidada maheviljeluses kasutatavat sõnniku laotamist väetamise eesmärgil, mis 

on aega nõudev protseduur ning vajab alati ka sügiskündi ning libistamist, et sõnnik saaks 

pinnasesse segatud. Ettevõte Traumbild OÜ ei oma kuigi efektiivset ja tänapäevast sõnniku-

laoturit, seega kuluks neil sõnniku laotamisele ligikaudu 1,5 tundi hektari kohta, mis suuren-

daks omakorda tööjõukulusid.  

Ettevõtte kulud masintööle talinisu tootmiseks ühe hektari kohta on 2008-2013 aasta kesk-

miselt 192,27 eurot. Kõige väiksem kulu oli aastal 2011 ‒ (180,12 €/ha) ja suurim kulu 2008. 

aastal, mil masintöökulutused hektari kohta olid 206,21 eurot (Lisa 1). Erinevus on tingitud 

masinate vähesemast kasutamisest aastal 2011 võrreldes 2008. aastaga. 2008. aastal oli ette-
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võttel kasutusel ajamahukam tehnoloogia, kui 2011. aastal mindi üle maa kergharimistehno-

loogiale, ei pidanud enam tegema ajamahukat sügiskündi, vaid saadi hakkama libistamisega. 

Samuti mõjutab masintöökulusid kütuse hind, mille ostuhinnaindeksi muutus perioodil 

2008-2013, on statistikaameti andmete põhjal lausa 32,6 protsenti. (IA148) Maa kerghari-

mistehnoloogia kasutusele võtmise järgselt mahetootmisele üleminekul kasvaksid ettevõtte 

masintöökulutused kahe aasta jooksul keskmiselt 58,45 % tööde ajakulu suurenemise tõttu. 

Mahetootmisele ülemineku mõju käsitlenud uurimistöös toodi välja, et teraviljade kuivata-

miseks kulub mahepõllumajanduses ligikaudu 20 % rohkem aega ja energiat kui tavapõllu-

majanduses. (Mahetootmisele...2011: 101) Ettevõtte Traumbild OÜ keskmine masintöökulu 

oleks mahepõllumajanduses 112,39 eurot kõrgem kui on praegu tavapõllumajanduses. 

Teiseks suureks kuluartikliks masintöökulude kõrval on talinisu kasvatamisel materjaliku-

lud. Ettevõte Traumbild OÜ on läbi aastate taimekaitsevahenditele, kompleksväetistele, 

seemnetele kulutanud keskmiselt 321,13 eurot ühe hektari kohta. Kõige kulukamad on eri-

nevad mineraalväetised, millele kulub keskmiselt 193,93 eurot hektari kohta aastas. Suuri-

mad väljaminekud tehti aastal 2013 (Lisa 1), mil materjalikulud ulatusid kuni 382,72 euroni 

hektari kohta. 2013. aastal kasutati väetisi rohkem, samuti olid nende hinnad kallimad. Li-

saks ettevõttele väetisemüüjate poolt saadetud hinnakirjadele, on näha ka Statistikaameti 

andmebaasist, et väetiste hinnad 2008. aastal olid võrreldes 2013. aastaga 14,1 protsenti ma-

dalamad. (IA148 2015)  

Üleminekul mahepõllumajandusele vähenevad ettevõtte Traumbild OÜ kulutused materja-

lidele maheviljeluses kasutamiseks lubamatute keemiliste taimekaitsevahendite ja mineraal-

väetiste arvelt 21,94 protsenti. Samas, tuleb arvestada, et seemnete eest on tarvis välja käia 

ligikaudu 83,25 % suurem rahasumma, kuna maheseeme on märgatavalt kallim varem ka-

sutusel olnud omatoodetud seemnest. Kõige suuremaks materjaliartikliks hakkaks mahepõl-

lumajandusele üle minnes olema orgaaniline väetis ‒ sõnnik. Praegusel ajal oleks sõnniku 

kulu ligikaudu 230 €/ha, normiga 40 tonni hektari kohta.  

Ettevõttes Traumbild OÜ on olnud 2008-2013 aastate keskmised tootmiskulud talinisu kas-

vatamiseks 576,81 €/ha. Läbi aastate kõige suuremad kulutused olid ettevõttel 2013. aastal 

(Lisa1), mil need ulatusid 613,39 euroni hektari kohta, kõige madalamad aga 2008. aastal, 

olles kõigest 500,57 €/ha. Kulud on kuue aastaga kasvanud 22,54 %, kuna sisendite hinnad 

olid 2008. aastal väiksemad kui 2013. aastal. Mahepõllumajandusele üleminekul suurenek-

sid masintööde kasvu tõttu tootmiskulud keskmiselt 5,06 %, seega oleksid prognoositavad 
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kulud umbes 606,01 €/ha. Maa kergharimistehnoloogiale ülemineku järgsel kahel aastal on 

talinisu tootmiseks kulunud keskmiselt 127,96 eurot ühe tonni toodangu kohta, üleminekul 

mahepõllumajandusele kulutused suurenevad ning võiksid prognoositavalt olla umbes 

226,84 eurot toodanguühikule. Kulude suur tõus on tingitud kasvavast masintöö hulgast, mis 

kaasneb mahetoodangu tootmisega. 

Ettevõtte Traumbild OÜ teiseks kasvatatavaks teraviljaks on oder, mille tootmise keskmised 

näitajad (tabel 8) on arvestatud aastate 2008 - 2013 aritmeetilise keskmisena. Ettevõtte suu-

rim odra saak oli 2008. aastal, mil see näitaja ulatus 4100 kg/ha (Lisa 2), samal aastal oli 

Eesti keskmine 2557 kg/ha, millest oli ettevõtte saagikus suurem ligikaudu 60,34 %. (Eesti 

teraviljaturg 2008: 8) Kõige madalam saak oli Traumbildil aastal 2010, kui saagikus oli kõi-

gest 2963 kg/ha. Ettevõtte Traumbild OÜ keskmised saagikused on iga-aastaselt kõrgemad 

Eesti keskmisest. Tavapärasest väiksem saagikus oli tingitud ilmastikuoludest. Üleminekul 

mahepõllumajandusele moodustaks maheodra saagikus keskmiselt 57,14 % tavatootmise 

saagitasemest. Taimi väetataks vedelsõnnikuga ning umbrohtu ja kahjureid tõrjutaks mehaa-

niliste võtetega. 

 

Tabel 7. Ettevõtte Traumbild OÜ odra kasvatamise tootmiskulud ja tulud tavatootmises ning 

üleminekul mahepõllumajandusele aastate 2008-2013 keskmiste saagikuste alusel. Allikas: 

(autori arvutused) 

Oder Tavatoomine Mahetootmine Erinevus (%) 

Saagikus (kg/ha) 3692,60 2110,06 -42,86 

Müügihind (€/t) 149,42 240,50 60,95 

Toodangu väärtus (€/ha) 548,85 512,15 -6,69 

Toodangu väärtus toetu-

sega (€/ha) 658,38 710,87 7,97 

Masintöö (h/ha) 3,32 4,76 43,28 

Masinkulud (€/ha) 142,52 206,27 44,74 

Tööjõukulu (€/ha) 19,71 28,24 43,28 

Materjalikulud (€/ha) 263,01 246,87 -6,14 

Tootmiskulud (€/ha) 425,23 481,38 13,20 

Üldkulud (€/ha) 85,21 85,21 0,00 

Tootmisomahind (€/t) 116,40 230,73 98,23 

 

Tavaodra müügihinnad (joonis 11) sõltuvad nii ettevõtte kui ka riigi majanduslikust olukor-

rast ja maailma odravarudest. Tavaodra kokkuostuhind Eestis oli viimasel viiel aastal, mil 

Traumbild tegeles odra kasvatamisega, keskmiselt 149,42 €/tonn. Kõige madalam müügi-

hind 86,51 €/t oli Eestis aastal 2009, kõige suurem oli see näitaja 2012. aastal, ulatudes 
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194,59 euroni tonni odra eest (Lisa 2). Miinimum- ja maksimumnäitajate erinevus oli ligi-

kaudu 2,25 kordne. Sellest tulenevalt on näha, et kõik aastad ei ole sarnased ning kokkuos-

tuhinnad võivad varieeruda suurtes vahemikes.  

Maheodra müügihind on viie aasta keskmisena ligikaudu 60,95 % kõrgem kui tavatootmise 

keskmine hind (tabel 6). Neil viiel aastal, mil Traumbild kasvatas tavaotra, oli maheodra 

keskmiseks kokkuostuhinnaks 240,50 eurot tonni eest. Kõige madalam kokkuostuhind oli 

195,30 eurot aastal 2010. Heas majanduslikus olukorras, ulatus müügihind 2008. aastal 

268,41 euroni tonni kohta. 

 

 

Joonis 9. Odra keskmised müügihinnad tava- ja mahetootmises (€/t) aastatel 2008-2013. 

Allikad: Autori koostatud allikate (Maheturg 2008: 26; Maheturg 2009: 27; Maheturg 2010: 16; Maheturg 

2011: 17; Maheturg 2012: 25; Maheturg 2013: 67; 2008-2013; Eesti teraviljaturg 2008: 16; Eesti teraviljaturg 

2009: 19; Eesti teraviljaturg 2010: 21; Teraviljaturg 2011: 13; Teraviljaturg 2012: 12 ; Teraviljaturg 2013: 13) 

põhjal 

 

Ettevõtte müügitulu sõltub nii hindadest kui ka saagi suurusest. Viie aasta keskmisena on 

ettevõtte Traumbild OÜ odra toodangu väärtus koos toetusega olnud 658,38 €/ha. Kuna 

2012. aastal olid müügihind ja toetused kõige kõrgemad ning saagikus hea (Lisa 2), oli ka 

müügitulu sel aastal suurim (793,46 €/ha). Kõige väiksemaks osutus sissetulek koos toetu-

sega 2009. aastal, mil see oli 451 €/ha, olles mõjutatud majanduskriisist, mis langetas hin-

dasid nii üldise majandusliku olukorra kui ka suurte maailmavarude olemasolu tõttu. Ülemi-

nekul mahepõllumajandusele muutuks ettevõtte Traumbild OÜ toodangu väärtus koos toe-

tusega keskmiselt 52,49 €/ha ehk 7,97 % võrra suuremaks. Põhjus, miks ettevõttel oleks 
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mahetootjana müügitulu suurem, seisneb selles, et mahevilja kokkuostuhinnad on palju kõr-

gemad kui tavaviljeluses ning toetusedki on tunduvalt suuremad. Toetuste erinevus hektari 

kohta mahe- ning tavapõllumajanduses on 2013. aasta alusel 93,32 %.  

Odra kasvatamise viie aasta keskmisena oli tööjõukulu ettevõttes Traumbild OÜ 19,71 €/ha. 

Tööjõukulud on ettevõttel läbi aastate kasvanud, kuna palgad on aastate jooksul suurenenud, 

seda ka Statistikaameti andmebaasi alusel. (EM001,EM025) Tööjõukulu on suures sõltuvu-

ses masintöötundidest. Ettevõtte üleminekul tavapõllumajandusest mahepõllumajandusele 

muutuks tööjõukulu keskmiselt 43,28 % võrra suuremaks, kuna maheviljeluses tehakse ae-

ganõudvamaid töid tunduvalt rohkem kui tavaviljeluses. Mahepõllumajanduslikus tootmises 

oleks tööjõukulu 28,24 €/ha. Masintöid tehakse ühe hektari tavaodra kasvatamiseks ettevõt-

tes Traumbild OÜ keskmiselt 3,32 tundi. Mahepõllumajandusele üleminekul muutuks kesk-

miselt masintöötundide arv 43,28 protsendi võrra suuremaks. Suurenev masintöökulu tule-

neb sellest, et maheviljeluses tuleb odra kasvatamisel rõhku panna sõnniku laotamisele, mis 

on Traumbild OÜ puhul suhteliselt pikaajaline protsess, kuna ettevõttes on kasutusel vane-

mat tüüpi ja väikese tunnitootlikkusega sõnnikulaotajad. Ettevõte kulutas ühe hektari ta-

vaodra tootmises materjalidele keskmiselt 263,01 eurot, millest suurima osakaaluga kuluar-

tikliks olid mineraalväetised (162,82 €/ha). Teiseks kuluartikliks on taimekaitsevahendid 

(52,42 €/ha). Keskmiste kulutuste põhjal sisenditele on näha, et üleminekul mahepõlluma-

jandusele väheneksid maheodra kasvatamiseks materjalide kogukulud 6,14 % võrra, ulatu-

des keskmiselt 246,87 euroni hektari kohta. Mahetootmisel kasutatakse vähem sisendeid. 

Kõige suuremaks kuluartikliks on maheodra kasvatamisel sõnnik, mille hind on ligikaudu 7 

€/t ning kulu ühele hektarile ligikaudu 40 tonni. Samuti tuleb osta maheseemet, et saada 

kvaliteetset saaki, samas on see tunduvalt kallim omatoodetud seemnest, mis omakorda tõs-

tab materjalide kulutusi. Tavapõllumajanduses on hektari odra kasvatamise kohta kõik ku-

lutused kokku keskmiselt 425,23 eurot, üleminekul mahepõllumajandusele oleks see ligi-

kaudu 481,38 eurot, seega kasvaksid kogukulud keskmiselt 13,20 protsendi võrra. Kulud 

ühe tonni odra saagi kohta tavapõllumajanduses vaadeldava viie aasta keskmisena on 116,40 

eurot, kuid üleminekul mahepõllumajandusele tõuseksid need 230,73 euroni.  

Aastast 2010 võttis ettevõte külvikorda ka rapsi. 2010. aastal oli selle saak 1900 kg/ha  (Lisa 

3), mis oli siiski sama aasta Eesti keskmisest 44 % suurem. Väikese saagkuse põhjuseks olid 

kehvad kasvamistingimused ja kahjurite levik ning taimed ei andnud seetõttu head saaki. 
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2013. aastal oli rapsi saagikus aga 3000 kg/ha, mis oli tingitud võrreldes 2010. aastaga pa-

rematest ilmastikutingimustest. Saak suurenes 1100 kilogrammi võrra ühe hektari kohta. 

Eesti keskmine 2013. aasta rapsi saak oli 1983 kg/ha, mis on ettevõtte saagist madalam 1017 

kilogrammi võrra. Saagi suurenemise tagasid paremad ilmastikutingimused, ühtlasi väetati 

taimi rohkem. Kui ettevõte Traumbild OÜ läheks üle mahepõllumajandusele, siis ei oleks 

rapsi kasvatamine kuigi tõhus, kuna rapsil esineb palju kahjureid. Sellest tingituna oleks et-

tevõttel soovitatav kasvatada talirüpsi, mis on teistest õlikultuuridest külma-ja haigusekind-

lam. Samuti ei esine talirüpsil maakirpu ega hiilamardikat, kuna sügiskünni ega õitsemise 

ajal pole nad veel välja ilmunud. (Mahepõllumajanduslik teravilja....2011: 23-26) Maheet-

tevõtte Tamsa-Agro OÜ näitajate järgi oleks mahetalirüpsi hektari saagikus ligikaudu üks 

tonn, moodustades tavatalirüpsi saagist ligikaudu 48 %. Eesti keskmine mahetalirüpsi saak 

oli 2010. aastal 980 kg/ha ja 2013.aastal 690 kilogrammi hektari kohta. 

 

Tabel 8. Ettevõtte Traumbild OÜ rapsi tootmiskulud ja tulud tavatootmises ning üleminekul 

rüpsi tootmisele mahepõllumajanduses aastatel 2010-2013 keskmiste saagikuste alusel. Alli-

kas: (autori arvutused) 

  

Raps 

Tavatoomine 

Talirüps 

Mahetootmine Erinevus % 

Saagikus (kg/ha) 2450,00 1195,12 -51,22 

Müügihind (€/t) 351,76 520,14 47,87 

Toodangu väärtus 

(€/ha) 882,48 642,31 -27,22 

Toodangu väärtus toe-

tusega (€/ha) 1008,08 887,12 -12,00 

Masintöö (h(ha) 2,98 4,22 41,84 

Masinkulud (€/ha) 126,50 183,16 44,79 

Tööjõukulu (€/ha) 19,18 27,20 41,84 

Materjalikulud (€/ha) 295,71 274,66 -7,12 

Tootmiskulud (€/ha) 441,38 485,02 9,89 

Üldkulud (€/ha) 85,21 85,21 85,21 

Tootmisomahind (€/t) 188,93 424,09 124,47 

 

Eesti keskmine rapsi kokkuostuhind (joonis 11) oli kahe aasta keskmisena, mil Traumbild 

seda kasvatas 351,76 €/t. 2010. aastal oli hind väiksem seoses 2009. aastal alanud majan-

duskriisiga, mille tulemusel langesid kokkuostuhinnad. 2013. aastaks olid kokkuostuhinnad 

suurenenud ligikaudu 10,70 % ehk 389,4 euroni tonni eest (Lisa 3). Üleminekul mahepõllu-

majandusele suureneksid kokkuostuhinnad märgatavalt, olles keskmiselt 47,87 % võrra suu-

remad tavapõllumajanduse rapsi kokkuostuhinnast. Kahe vaadeldava aasta rüpsi keskmine 

kokkuostuhind oli 520,14 eurot tonn. Sissetulek koos toetustega oli tavatootmises suurem 
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2013. aastal, 1295,77 eurot hektari kohta, mis on 2010. aasta näitajast 79,87 % suurem, kuna 

saak oli sel aastal peaaegu poole suurem, müügihind oli kõrgem ning toetusedki olid suure-

mad. Üleminekul mahepõllumajandusele oleks vaadeldavate aastate järgi prognoositav sis-

setulek koos toetustega keskmiselt 887,12 eurot hektari kohta, mis on tavapõllumajanduse 

keskmisest 12,00 % väiksem. 

 

 

Joonis 10. Rapsi ja rüpsi keskmised müügihinnad tava- ja mahetootmises (€/t) aastatel 2009-

2013. Allikad: Autori koostatud allikate (Maheturg 2008: 26; Maheturg 2009: 27; Maheturg 2010: 16; Mahe-

turg 2011: 17; Maheturg 2012: 25; Maheturg 2013: 67; 2008-2013; Eesti teraviljaturg 2008: 16; Eesti teravil-

jaturg 2009: 19; Eesti teraviljaturg 2010: 21; Teraviljaturg 2011: 13; Teraviljaturg 2012: 12 ; Teraviljaturg 

2013: 13) põhjal 

 

Rapsi kasvatamisel on kulutused väiksemad kui teravilja kasvatamisel. Tööjõukulud on rapsi 

kasvatamisel ettevõttes Traumbild OÜ kahe aasta keskmisena 19,18 €/ha. Üleminekul ma-

hepõllumajandusele suurenevad tööjõukulud 41,84 % Tavapõllumajanduses kulub masin-

töödele ettevõttes Traumbild OÜ ligikaudu 2,98 h/ha kohta, kuid üleminekul mahepõlluma-

jandusele suureneksid masintöötunnid 4,22 tunnini haritava hektari kohta. Kui ettevõte lä-

heks üle mahepõllumajandusele, suureneksid tema masintöökulud õlikultuuri kasvatamisel 

keskmiselt 44,79 %, mis teeb kokku 183,16 €/ha. Materjalikulud ühele hektarile oleksid ma-

heviljeluse korral keskmiselt 274,66 eurot, see tähendab, et üleminekul tavatootmiselt ma-

hetootmisele väheneksid kulutused 7,12 %. Suurimaks kuluartikliks talirüpsi mahekasvata-

misel on orgaaniline väetis. Tavapõllumajanduses on rapsi kogu tootmiskulud keskmiselt 

441,38 eurot hektari kohta, maheviljeluses talirüpsil aga 485,02 €/ha, see näitab mahetoot-

misele üleminekul kulutuste kasvu 9,89 % võrra. Tootmiskulud ühe tonni rapsi kohta on 

tavapõllumajanduses 188,93 eurot, mahepõllumajandusele üle minnes tõuseks see näitaja 
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keskmiselt 424,09 euroni, mis tähendaks 124,47 protsendilist kasvu võrreldes tavaviljelu-

sega. Kulude tõusmise põhjusteks on märkimisväärne masinkulutuste kasv ja tööjõukulude 

suurenemine seoses ajakulukate protsessidega, mis on vajalikud mahepõllumajanduses tai-

medele sobivate kasvutingimuste tagamiseks.  

 

 

2.3.2. Tootmiskulud ja sissetulekud külvikorra keskmiselt 

 

Mahepõllumajandusele üleminekul tuleb taimekasvatusettevõttes teha muudatusi külvikor-

ras olevates kultuurides. Külvikordades tekiksid mahepõllumajandusele üleminekul erine-

vused nii kuludes kui ka tuludes. Tavatootmise taimekasvatus ettevõttes oleksid need näita-

jad suuremad, kuna seal ei kasvatata ristikut (tabel 9). 

 

Tabel 9. Ettevõtte Traumbild OÜ külvikord ning sellest saadavad tulud ja kulud hektari 

kohta aastate 2008-2013 keskmiste järgi. Allikas: (autori arvutused) 

  Oder Raps Talinisu Oder Talinisu Kokku 

Saagikus (kg/ha) 3692,60 2450,00 4293,75 3692,60 4293,75 X 

Müügitulu (€/ha) 548,85 882,48 670,85 548,85 670,85 3321,88 

Toodangu väärtus 

toetusega (€/ha) 658,38 1008,08 776,85 658,38 776,85 3878,54 

Masinkulud (€/ha) 142,52 126,50 192,27 142,52 192,27 796,07 

Tööjõukulu (€/ha) 19,71 19,18 24,27 19,71 24,27 107,13 

Materjalikulu (€/ha) 263,01 295,71 321,13 263,01 321,13 1463,98 

Tootmiskulud (€/ha) 425,23 441,38 576,81 425,23 576,81 2445,46 

Kogukulud (€/ha) 510,44 526,59 662,01 510,44 662,01 2871,49 

 

Masinkulutused on tavatootmises kokku 796,07 eurot ühele hektarile, maheviljeluses on see 

arv 24,01 % suurem seoses aeganõudvamate töödega. Materjalikulu on teine suur kuluartik-

kel, see on aga tavatootmises palju suurem kui mahetootmises. Tavaviljeluses on külvikorra 

materjalidele kulutatud viie aasta vältel kokku 1463,98 eurot hektarile, mis võrreldes mahe-

viljelusega on 37,19 % kõrgem. Kogu tootmiskulud on tavakülvikorras 2445,46 eurot hektari 

kohta, mis võrreldes maheviljelusega on 5,92 % suuremad. Kogukulud tavaviljeluse külvi-

korras on 2871,49 eurot ühele hektarile, maheviljeluse näitaja tulemus moodustab sellest 

94,08 protsenti.  
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Kõige enam mõjutab tulusid mahetootmises liblikõielise kultuuri külvikorda võtmine, mida 

kasvatatakse ainult haljasväetise saamise eesmärgil ning tulu sellega ei teenita (tabel 10). 

 

Tabel 10. Ettevõtte Traumbild OÜ üleminekul mahepõllumajandusele tekkiv külvikord ning 

sellest saadavad tulud ja kulud aastate 2008-2013 keskmiste järgi. Allikas: (autori arvutused) 

  Oder ak. Ristik Talinisu Oder talirüps Kokku 

Saagikus (kg/ha) 2110,06 2500,00 2683,59 2110,06 1195,12 X  

Müügitulu (€/ha) 512,15 X 669,00 512,15 642,31 2335,62 

Sissetulek koos toe-

tusega (€/ha) 710,87 228,4 894,21 710,87 887,12 3431,46 

Tööjõukulu (€/ha) 28,24 26,46 41,83 28,24 27,20 151,97 

Masinkulud (€/ha) 206,27 147,18 304,66 206,27 183,16 1047,54 

Materjalikulu (€/ha) 246,87 48,00 250,68 246,87 274,66 1067,07 

Tootmiskulud (€/ha) 481,38 221,64 606,01 481,38 485,02 2275,42 

Kogukulud 566,58 306,85 691,22 566,58 570,22 2701,45 

 

Tavapõllumajanduses on Traumbild OÜ müügitulu külvikorras väljadelt kokku 3321,88 

€/ha. Tulemus on suurem kui oleks prognoositavalt mahepõllumajanduses, kuna saagikused 

on tavatootmises palju suuremad ning seetõttu on ka suuremad sissetulekud. Samuti on ma-

hetootmises vajalik mulla toitainete sisalduse parandamiseks liblikõieliste kultuuride kasva-

tamine. Toodangu väärtus koos toetustega on tavapõllumajanduses 3878,54 €/ha, mis võr-

reldes mahepõllumajandusega on hektari kohta 447,08 € (11,53 %) kõrgem. Kuigi mahepõl-

lumajanduses on müügihinnad ning toetused palju kõrgemad, kompenseeritakse see tavavil-

jeluses kõrgema saagikusega. Tabelist (tabel 10) on näha, et müügitulu saaks maheviljeluse 

korral külvikorrast kokku 2335,62 eurot hektari kohta. Tulu teenitaks maheodrast, maheta-

linisust ning mahetalirüpsist, kuna ristikut kasvatatakse haljasväetisena, ei saada sellelt kül-

vikorraväljalt sissetulekut. Toodangu väärtus koos toetustega oleks mahetootmise puhul 

kokku 3431,46 eurot. Ka ristiku kasvupinnale on arvestatud pindala- ning mahetoetus.  

 

 

2.4. Maheteravilja kasvatuse tootlikkus ja tasuvus võrreldes                            

tavatootmisega 

Üleminekul mahepõllumajandusele muutuvad ettevõtte tootlikkuse ning tasuvuse näitajad. 

Tootmis efektiivsus on sõltuvuses saagikusest, kokkuostuhindadest ning tehnoloogiast.  
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Tabel 11. Ettevõtte Traumbild OÜ tasuvus-ja tootlikkusnäitajad talinisu kasvatamise ülemi-

nekul mahepõllumajandusele 2008-2013 keskmiste näitajate alusel. Allikas: (autori arvutused) 

Talinisu Tavatootmine Mahetootmine Erinevus (%) 

Kasum (€/ha) 114,84 202,99 76,76 

Kogukulud (€/ha) 662,01 691,22 4,41 

Täisomahind (€/kg) 0,1542 0,2576 67,06 

Kulurentaablus (%) 17,35 29,37 12,02 pp 

Kulurentaablus (%) 

ilma toetusteta 1,33 -3,21 -4,54 pp 

Masinkulude toot-

likkus (kg/€) 22,33 8,81 -60,56 

Kasum töötunni 

kohta  (€/h) 31,38 32,18 2,55 

Tööviljakus (€/h) 212,25 141,74 -33,22 

 

Juhul, kui ettevõte otsustaks võtta vastu otsuse hakata tavaviljeluse asemel tegelema mahe-

põllumajandusega, siis tema keskmine kulurentaablus talinisu tootmisel suureneks, mis tä-

hendab, et ühe euro kulutuse kohta saadaks maheviljeluses 29,37 protsenti kasumit. Tava-

tootmises oleks see näitaja 12,02 protsendipunkti madalam, seega kulurentaablus oleks 

17,35 protsenti. Sellest saab järeldada, et ettevõte saaks kõrgemaid toetusi ja kasutaks nisu 

tootmise sisendeid efektiivsemalt ära mahepõllumajanduses ning teeniks sellega suurema 

kasumi. Ilma toetusteta oleks talinisu tootmise kulurentaablus mahepõllumajanduses           -

3,21 %, mis tähendab, et kulud ületavad toodangu müügist saadavat sissetulekut. Siit aval-

dub, kui suurel määral sõltub mahepõllumajandus toetustest, mille puudumisel jääks kasum 

saamata. Talinisu kasvatamisel oleks kasum tavatootmises 114,84 eurot ühele hektarile, ma-

hepõllumajanduse korral aga 202,99 eurot. Erinevuse põhjustavad on mahetootmises olevad 

toetused, mis on palju suuremad, kui tavaviljeluses. Samuti on mahetootmises kõrgemad 

kokkuostuhinnad. Kogukulud on tavatootmises 662,01 €/ha ning mahetootmises 691,22 €/ha 

kohta. Talinisu omahind mahetootmises on 67,06 protsenti kõrgem, tulenevalt 4,41 % suu-

rematest kuludest hektari kohta ning 37,5 % madalamast saagitasemest. Kuna müügihinnad 

ja toetused on perioodil 2008-2013 mahetootmises olnud suuremad, kompenseerivad need 

mahepõllumajandusega kaasnevad suuremad kulud. Masinkulude tootlikkus on kõrgem ta-

vatootmises, kus saadi ühe masinkulude euro kohta 22,33 kilogrammi talinisu. Mahepõllu-

majanduses on see näitaja kõigest 8,81 kilogrammi ehk 60,56 % madalam. Järelikult on ma-

sinate kasutamine tavapõllumajanduses efektiivsem, arvestades toodetud toodangu kogust 

töötunni ja tööjõukulude kohta. Kasum töötunni kohta on suhteliselt sarnane, ühe töötunni 

kohta teenitakse 2,55 protsenti suuremat puhastulu, kui tavaviljeluses. Tööviljakuse näitaja, 
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mis iseloomustab toodangu ja toetuste väärtust töötunni kohta on nisu kasvatamisel mahe-

tootmises 33,22 % madalam kui tavatootmises. 

Tasuvus ja tootlikkus odra kasvatamisel erineb näitajatest talinisu kasvatamisel (tabel 12). 

Kui kasum nisu kasvatamisel oli mahetootmises suurem kui tavatootmises, siis odra kasva-

tamisel on mahetootmise kasum 2,47 % tavatootmise kasumist madalam. 

 

Tabel 12. Ettevõtte Traumbild OÜ tasuvus- ja tootlikkusnäitajad odra kasvatamisel ülemi-

nekul mahepõllumajandusele 2008-2013 keskmiste näitajate alusel. Allikas: (autori arvutused) 

Oder Tavatoomine Mahetootmine Erinevus (%) 

Kasum (€/ha) 147,94 144,28 -2,47 

Kogukulud (€/ha) 510,44 566,58 11,00 

Täisomahind (€/kg) 0,1382 0,2685 94,25 

Kulurentaablus (%) 28,98 25,47 -3,51 pp 

Kulurentaablus (%) 

ilma toetusteta 7,53 -9,61 -17,14 pp 

Masintöö-tootlikkus 

(kg/€) 25,91 10,23 -60,52 

Kasum töötunni 

kohta  (€/h) 44,56 30,33 -31,93 

Tööviljakus (€/h) 198,31 149,44 -24,64 

 

Odra kasvatamisel teenitakse ühe kulutatud euro kohta kasumit keskmiselt 28,98 protsenti. 

Mahepõllumajanduses on see näitaja 3,51 protsendipunkti võrra madalam. Toetuste puudu-

misel oleks mahepõllumajanduses odra toomise rentaablus -9,61 %. Odra saagikused mahe-

põllumajanduses on suhteliselt madalamad kui talinisul ning müügitulu (€/ha) jääb seetõttu 

madalamaks kui tavatootmises. Kuna kulutused on mahepõllumajanduses niivõrd kõrged, 

saak aga madalam, on keskmine omahind ökotootmises kõrgem 94,25 % võrra. Masinate 

efektiivsus on tavatootmises kõrgem, ühe masintööle kulutatud euro kohta saadakse saaki 

25,91 kilogrammi, mahepõllumajanduses on see näitaja 60,52 % madalam. Mahepõlluma-

janduses saadakse saaki hektari kohta 1582,54 kilogrammi võrra vähem kui tavatootmises. 

Ühe töötunni kohta teenitakse kasumit tavaviljeluses 44,56 eurot hektari kohta, mahetoot-

mises on see näitaja 31,93 protsenti väiksem.  Sarnaselt langeb ka tööviljakus, kus tavapõl-

lumajanduses teenitakse ühe töötunni kohta toodangu väärtust 198,31 eurot, kuid mahetoot-

mises 149,44 eurot. 

Rapsi ja rüpsi kasvatamises muutuvad tasuvus ja tootlikkus sarnaselt odra omale, see tähen-

dab, et kõigi näitajate väärtused mahetootmises langevad (tabel 13). 
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Tabel 13. Ettevõtte Traumbild OÜ tasuvus- ja tootlikkusnäitajad rapsi ja talirüpsi kasvata-

misel üleminekul mahepõllumajandusele 2008-2013 keskmiste näitajate alusel. Allikas: (autori 

arvutused) 

  

Raps 

Tavatoomine 

Talirüps 

Mahetootmine Erinevus (%) 

Kasum (€/ha) 481,49 316,89 -34,19 

Kogukulud (€/ha) 526,59 570,22 8,29 

Täisomahind (€/kg) 0,2149 0,4771 121,99 

Kulurentaablus (%) 91,44 55,57 -35,87 pp 

Kulurentaablus (%) 

ilma toetusteta 67,58  12,64 -54,94 pp 

Masintöö-tootlikkus 

(kg/€) 19,37 6,53 -66,31 

Kasum töötunni 

kohta  (€/h) 161,85 75,10 -53,60 

Tööviljakus (€/ha) 338,85 210,24 -37,96 

 

Rapsi kasvatamine tavatootmises toob ühe kulutatud euro kohta kasumit 91,44 protsenti, 

maheviljeluses talirüpsi tootmise kasum ühe kulutatud euro kohta on 35,87 protsendipunkti 

väiksem ehk 55,57 protsenti. Kasum on mahetootmises ligikaudu 34,19 protsenti väiksem. 

Toetuste maksmisest sõltub toodete kulurentaablus, kõige enam mõjutavad subsiidiumid 

mahetootmist, kus ilma toetusteta oleks talirüpsi kasum 12,64 % ühe kulutatud euro kohta, 

mis on 54,94 protsendipunkti väiksem tavatootmisest. Masintöö efektiivsus on kõrgem ta-

vaviljeluses, kus ühe masintööle kulutatud euro kohta saadakse 19,37 kilogrammi rapsi, ma-

hetootmises on see 66,31 % väiksem. Ka kasum töötunni kohta on tavatootmises palju kõr-

gem kui mahetootmises, ühe töötunni kohta teenitakse tavatootmises kasumit keskmiselt 

161,85 eurot, mahetootmises aga 75,10 eurot, mis on 53,60 % väiksem. 

 

 

2.4.1. Tulemuste analüüs 

Lähtudes tasuvusest, on mahetootmisele üleminekul teraviljadest kõige otstarbekam  kasva-

tada talinisu, mille tootmise kasum võrreldes tavaviljelusega suureneks 76,76 %. Teised te-

raviljad mahetoodanguna nii tasuvad ei ole, nende kasum on tavatootmise korral suurem. 

Kõige enam väheneks mahetootmisele üleminekul talirüpsi kasum, seda 34,19 %. Põhjuseks 

on talirüpsi tunduvalt madalam saagikus võrreldes tavapõllumajanduses kasvatatava rapsiga.  

Masintöötootlikkus on kõikide teraviljade puhul mahepõllumajanduses väiksem kõrgemate 

masinatöö kulude ning vähenenud saagikuse tõttu. Selleks, et mahetootmine oleks 
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Traumbild OÜ-le kasulik, peaks ettevõtte masinapargis kaasajastama teatud masinad, näi-

teks sõnnikulaoturi, mille töötundide arv mahetootmisele üleminekul kasvab märgatavalt 

ning selle väikene tunnitootlikkus mõjutab seetõttu masintöötootlikkust kõige enam. Teiseks 

tootlikkuse ja tasuvuse suurendamise võimaluseks on külvikordade võimalikult efektiivne 

koostamine, mis mahepõllumajanduses on üheks peamiseks muldade viljakuse tõstmise vii-

siks.  

Kasum töötunni kohta on tavatootmise korral kõige väiksem talinisu kasvatamisel, kus see 

näitaja on 31,38 eurot tunnis. Mahepõllumajandusele üleminekul oleks see näitaja antud et-

tevõttel kõige väiksem aga odra kasvatamisel (30,33 €/ha). Erinevuse põhjusteks on tava-

tootmisel odrast saadav kõrgem kasum, mis on tingitud väiksematest tootmiskuludest ja ma-

hetootmise korral mahetalinisu paremast saagikusest tingitud suurem tulu. Mahetootmisele 

ülemineku mõju uuringus kajastub maheviljeluse näitajates talinisuga võrreldes odra kõrgem 

saagikus, mille erinevuse põhjus ettevõtte Traumbild OÜ-ga seisneb kasvukoha tingimustes. 

(Mahetootmisele…2011: 103-104) Tööviljakus on kõige suurem mahetootmisele ülemine-

kul talirüpsi kasvatamisel, kus teenitakse 210,24 €/h, põhjuseks on talirüpsi kõrge toodangu 

väärtus võrreldes teiste mahekultuuridega.  

Kulurentaablust vaadeldes teenib mahetootmise korral kõige rohkem kasumit ühe kulutatud 

euro kohta talirüps, siiski on näitaja tavatoodangu rapsi omast madalam. Tulemused on sel-

lised, kuna võrreldes teiste käesolevas töös käsitletavate kultuuridega teenivad suurimat ka-

sumit raps ja talirüps, kuid talirüpsi saagikus on 51,22 % väiksem kui rapsil. Juhul kui ma-

hepõllumajandust riiklikult ei toetataks, siis talinisu ja odra tootmine oleks kahjumlikud. 

Subsiidiumiteta teeniks kasumit ainult talirüps, seda ühe kulutatud euro kohta 12,64 %. 

Mahe- ja tavatootmise külvikordade koondandmete põhjal võib öelda, et tavatootmise tu-

lemused on vaatamata mahetootmise kõrgematele toetusmääradele kulurentaabluse alusel 

kõrgemad kui mahetootmises (kulurentaablus vastavalt 35 % ja 27 %). 

Juhul, kui ettevõte otsustab minna üle mahepõllumajandusele, peab ta esmalt hakkama mõt-

lema külvikordadele ning investeerima tehnoloogiliste uuenduste sisseviimiseks, kuna tasu-

vust mõjutavad kõige enam saagikus ning masintööd. Samuti võiks ettevõte mõelda alterna-

tiivsetele väetamise võimalustele, näiteks meremineraalide kasutamisele, mis on katsete põ-

hiselt osutunud edukaks.  
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KOKKUVÕTE 

Tänapäevases ühiskonnas pööratakse järjest enam tähelepanu sellele, kuidas võimalikult 

säästlikult ning efektiivselt kasutada olemasolevaid ressursse, nii et neid jätkuks ka järgne-

vatele põlvkondadele. Efektiivsuse ja säästlikkuse idee on edasi kandunud ka põllumajan-

dusse. Tavaliselt kasutatakse põllumajanduslikus tootmises erinevaid mineraalseid väetisi ja 

taimekaitsevahendeid, mis kahjustavad ümbritsevat keskkonda. Mahepõllumajandus on loo-

dussõbralik tootmisviis, mille eesmärgiks on avaldada minimaalselt mõju ümbritsevale loo-

dusele ning oma olemusest lähtuvalt on mahetooted palju tervislikumad.  

Mahepõllumajandusliku tootmisega on hakatud järjest enam tegelema, kuna  riik mõjutab 

põllumajandust liikuma keskkonnasäästlikus suunas põllumajanduspoliitika abil, mille 

üheks osaks on võrreldes tavatootmisega mahetootmise toetamine kõrgemate määradega. 

Käesoleva bakalaureuse töö eesmärk oli näidata, milliseid muutuseid toob endaga kaasa ta-

vapõllumajandusliku teravilja kasvatava ettevõtte üleminek mahepõllumajandusele. Ühtlasi 

kirjeldati, millised on tasuvuse ning tootlikkuse erinevused kahe erineva tootmisviisi puhul 

ning kui tulutoov on mahepõllumajandus. Uurimuse käigus oli tarvis välja selgitada, kas 

ettevõttel Traumbild OÜ oleks kasulik minna üle mahepõllumajandusele. Selleks oli vaja 

tuua välja erinevad tegurid üleminekul mahepõllumajandusele, kuidas toimub üleminek ning 

millised on sellega kaasnevad muudatused nii maakasutuses kui ka kuludes ja tuludes. 

Bakalaureusetöös käsitleti erinevaid väetamisviise ja kahjurite hävitamise võtteid. Kõige toi-

mivamaks väetamise ja kahjuritõrje meetodiks osutub mahetootmises külvikord, mille efek-

tiivse kasutamise korral on võimalik minimaliseerida toitainete kadu mullas ning kahjurite 

levikut. Üleminekul mahepõllumajandusele muutub maakasutus, külvikorda peab sisse 

tooma liblikõielised, mida kasutatakse haljasväetisena. Selle ümberkorralduse tõttu väheneb 

teravilja kasvupind ja müügitulu. 

Ettevõtte üleminekul mahepõllumajandusele vähenevad põllukultuuride saagikused, kuna 

tavapõllumajanduses on mulla toitainetega rikastamiseks suuremad ja efektiivsemad võima-

lused kui maheviljeluses. Ülemineku järgselt hakkab eeldatavasti madalamat saaki andma 
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talirüps ning kõrgeimat talinisu. Talinisu suurema saagi põhjuseks on põllukultuuri vähe-

nõudlikkus ning ka tavaviljeluse korral on saak ettevõttes märkimisväärselt üle Eesti kesk-

mise.  

Üleminekul maheviljelusele suurenevad aega nõudvate tööde mahu kasvu tõttu nii tööjõu- 

kui ka masintöökulud. Võrreldes teiste vaadeldavate põllukultuuridega oleksid kõige suure-

mad tootmiskulud mahetalinisul, kuna selle tootmiseks teostataks kõige enam masintöid. 

Kõige väiksemad oleksid kulutused talirüpsi tootmisele, kuna selle mehhaniseerituse vaja-

dus on väiksem kui odral või talinisul. Üleminekul mahepõllumajandusele alaneksid külvi-

kordade kogukulud, kuna sinna lisanduvad liblikõielised, mis vähendavad sissetulekuid ja 

väljaminekuid. Külvikordade kogukulude erinevus ei oleks suur ‒ ligikaudu 170,04 €/ha. 

Mahetootmisele üleminekul kasutusele võetava külvikorra järgi väheneks sissetulek koos 

toetustega külvikorratabeli alusel keskmiselt 447,08 eurot. Ilma toetusteta ei toodaks talinisu 

ja odra maheviljelus kasumit, kuna nende tootmiskulud on suuremad kui müügitulu. Subsii-

diumiteta oleks tulus kasvatada ainult talirüpsi, kuna selle kultuuri müügihinnad on toodan-

guühiku kuludest suuremad. Mahepõllumajandusele üleminekuga kaasnevalt kasvavad ma-

sintööde kulud, suureneb tehnoloogiliste vahendite uuendamise vajadus, vajaminev töötun-

dide arv ning külvikordade planeerimisele suurenev ajakulu, seega tuleb arvestada kulude 

suurenemisega. 
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EFFECT OF CONVERSION TO ORGANIC FARMING TO 

THE PROFITABILITY OF GRAIN PRODUCTION ON THE   

EXAMPLE OF OÜ TRAUMBILD 

Kertti Marran 

SUMMARY 

 

Nowadays  society is drawing more attention on how to use available resources most ef-

ficient way possible, so that it could continue for generations. Efficient and sustainable ways 

have also been carried over to the agriculture. Organic agriculture is an environmental 

friendly farming, it has minimal impact on surrounding environment and its products are 

much healthier to consume. Organic production has become more popular, because the go-

vernment´s agricultural policy is targeting the environmental friendly farming and one part 

of it are higher support rates compared to the common agriculture.  

The aim of this bachelor´s work was to analyse the changes to the costs, labour, crop yield 

and productivity that will come along with converting from conventional farming to organic 

farming.  

To achieve this goal the tasks were: 

1. to explain the differences between organic and conventional grain farming, and pro-

vide an overview about the organic grain cultivation in Estonia between 2008-2013. 

2. to analyse the impact of the transition to organic production from conventional far-

ming to the labor costs, material costs, machinery costs, incomes and subsidy rates. 

3. to calculate the organic grain production efficiency indicators and to provide an as-

sessment of the conversion. 

In transition to organic farming the use of land will change. Crop rotations need to consist 

of legumes used for green manure. As a result of the restructuring, the grain acreage and 

revenue will decrease. Crop yields are diminished, when company converts over to organic 

farming, because in conventional farming there are more possibilities to enrich the soil with 

nutrients.   
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After the transition, the winter wheat will give the highest and winter turnip rape will provide 

the lowest harvest. Conversion to organic farming  will increase the time consuming work 

volume and due to that the labor and the machine operation costs will increase. Compared 

to other crops under the survey, organic winter wheat has the highest costs, because in its 

production machine work is used the most. The lowest costs would be with winter turnip 

rape, because of its need for machine work is the smallest. For conversion to organic farming 

the total cost of crop rotation would decrease, because the additional legumes will reduce 

the incomes and expenses. There is not a big difference in total cost of crop rotation.  

Reason to avoid the transition to organic agriculture for Trambild OÜ is the increasing costs 

for operating the machines, the need of renewing the technological resources, growing num-

ber in work hours and the time consumed planning the crop rotation. Without subsidies, it 

would be profitable only to grow winter turnip rape, because its selling prices are exceeding 

the expenditure. 
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Lisa 1. Ettevõtte Traumbild OÜ talinisu kasvatamise efektiivsusnäitajad aastetel 2008-

2013 ning muutused üleminekul mahepõllumajandusele 2013. aasta näitel 
A

as
ta

 

Tali-

nisu 

Saagi-

kus 

(kg/ha) 

Müügi-

hind 

(€/t) 

Müügi-

tulu toe-

tusega 

(€/ha) 

Töö-

jõu-

kulu 

(€/ha) 

Masin-

töö 

(h(ha) 

Masin-

kulud 

(€/ha) 

Materjali-

kulu (€/ha) 

Toot-

mis-ku-

lud 

(€/ha) 

Kulud 

too-

dangu 

ühiku 

kohta 

(€/t) 

2
0

0
8
 Tava-

vilje-

lus 

4100 128,94 588,25 24,58 4,65 206,21 269,78 500,57 122,09 

2
0

0
9
 Tava-

vilje-

lus 

4000 99,55 503,16 23,86 4,77 200,75 294,21 518,82 129,70 

2
0

1
1
 Tava-

vilje-

lus 

4000 204,82 951,01 22,28 3,57 180,12 337,82 540,23 135,06 

2013 

Tava-

vilje-

lus 

5075 184,68 1064,97 26,25 3,75 204,42 382,72 613,39 120,86 

Mahe-

vilje-

lus 

3172 273,80 1115,38 45,25 6,46 323,91 298,75 667,91 210,57 

Erine-

vus % 
-37,5 48,26 4,73 72,37 72,37 58,45 -21,94 8,89 74,22 
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Lisa 2. Ettevõtte Traumbild OÜ odra kasvatamise efektiivsusnäitajad aastatel 2008-

2013 ning muutused üleminekul mahepõllumajandusele 2013. aasta näitel 
A

as
ta

 

Oder 

Saagi-

kus 

(kg/ha) 

Müügi-

hind 

(€/t) 

Müügi-

tulu 

(€/ha) 

Tööjõu-

kulu 

(€/ha) 

Masin-

töö 

(h/ha) 

Masin-

kulud 

(€/ha) 

Materjali-

kulu 

(€/ha) 

Tootmis-

kulud 

(€/ha) 

Kulud  

toodangu 

ühiku 

kohta 

(€/t) 

2
0

0
8
 

Tava-

viljelus 
4100 161,44 721,50 17,55 3,32 136,28 312,37 466,20 113,71 

2
0

0
9
 

Tava-

viljelus 
4000 86,51 451,00 16,05 3,21 127,44 172,95 316,45 79,11 

2
0

1
0
 

Tava-

viljelus 
2963 138,48 533,81 18,82 3,21 133,69 228,53 381,05 128,60 

2
0

1
2
 

Tava-

viljelus 
3400 194,59 793,46 21,34 3,32 152,28 278,37 452,00 132,94 

2013 

Tava-

viljelus 
4000 166,10 792,12 24,78 3,54 162,88 322,81 510,47 127,62 

Mahe-

viljelus 
2286 263,30 848,75 35,50 5,07 235,75 303,00 574,25 251,23 

Erine-

vus % 
-42,86 58,52 7,15 43,28 43,28 44,74 -6,14 12,49 96,87 
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Lisa 3. Ettevõtte Traumbild OÜ rapsi kasvatamise efektiivsusnäitajad aastatel 2010 ja 

2013 ning muutused üleminekul mahepõllumajandusele 2013. aasta näitel 
A

as
ta

 

Toot-

mis-viis 

Saagi-

kus 

(kg/ha) 

Müügi-

hind 

(€/t) 

Müügi-

tulu 

(€/ha) 

Töö-

jõu-

kulu 

(€/ha) 

Ma-

sin-

töö 

(h(ha) 

Ma-

sin-

kulud 

(€/ha) 

Mater-

jali-kulu 

(€/ha) 

Toot-

mis-ku-

lud 

(€/ha) 

Kulud 

too-

dangu 

ühiku 

kohta 

(€/t) 

2
0

1
0
 Tava-

viljelus 

(Raps) 

1900 314,16 720,40 17,00 2,90 111,21 305,03 433,25 228,02 

2013 

Tava-

viljelus 

(Raps) 

3000 389,35 1295,77 21,35 3,05 141,78 286,39 449,52 149,84 

Mahe-

viljelus 

(Rüps) 

1463 597,22 1120,89 30,28 4,33 205,29 266,00 501,57 342,74 

Erine-

vus % 
-51,22 53,39 -13,5 41,84 41,84 44,79 -7,12 11,58 128,74 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

Mina, _________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
 


