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SISSEJUHATUS 
 
Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb 

tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel (Tamm jt 2011). See 

ühendab endas keskkonnasõbralikud tavad, mille tulemuseks on bioloogiline mitmekesisus, 

väiksem loodusvarade tarve ja kõrgemad heaolustandardid loomadele. Mahepõlumajandusel 

on suur roll ühiskondlikul tasandil, see pakub tervislikku ja kvaliteetset toitu ning soodustab 

maaelu arengut (Palts, Vetemaa 2012: 3−5). Väga tähtis osa on ka elustikurohkel ja 

orgaanilise aine rikkal mullal ning sobival külvikorral. Sünteetilisi taimekaitsevahendeid ei 

kasutata, väetamine põhineb orgaanilistel väetistel  

Mahetootmine laieneb üsna kiiresti, Eestis on mahemaa pindala viimasel dekaadil 

suurenenud ligi kolm korda. 2015. aastal oli kogu Eesti põllumajandusmaast 17% 

mahepõllumajanduslikku maad, mis teeb 170 797 hektarit. Seejuures lisandus 2014. aastaga 

võrreldes 12 726 hektarit. Tempokas laienemine on tingitud põllumeeste soovist majandada 

looduslähedasemalt ning selle tootmisviisi levikule on aidanud kaasa ka kõrgemad hinnad, 

mida makstakse mahetoodangu eest (Flack 2011) Teiselt poolt on kasvanud ka 

mahetoodangu tarbijaskond. Eesti tarbijad on peamise mahetoidu tarbimise põhjusena 

nimetanud tervislikkust (Vetemaa, Mikk 2016: 4).  

Maheviljeluse peamisteks probleemideks on madalam saagikus ja väiksem keskmine 

efektiivsus ning sellest tulenev vähene investeerimisvõimekus. Probeemina nimetatakse ka 

ebapiisavat tähelepanu mulla viljakusele, vähearenenud maheseemnekasvatust, ebapiisavat 

tehnoloogilist taset ning seda, et sisendid on halvasti kättesaadavad ja need on kallid. 

Nõrkuseks on ka see, et suur osa mahemaadest asub väheviljakates piirkondades ning 

tootjate koostöö on kesine (Eesti mahepõllumajanduse ... 2014−2020 2014: 10). 

Käesoleva uurimustöö esmaseks eesmärgiks oli välja selgitada, missuguseid muutusi tuleb 

Nopri talus ellu viia, et minna loomakasvatuses tavatootmiselt üle mahetootmisele. Teiseks 

eesmärgiks oli uurida, kuidas muutub oletatavalt selle tulemusena piima omahind.  

Uurimustöö püstitab hüpoteesi, et tavatootmises on nii saagikus kui piimakus suuremad kui 

mahetootmises ning mahetoodangu omahind on kõrgem.   
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1. MAHEPÕLLUMAJANDUS 
 

1.1. Maheviljelus 
 
Maheviljelus põhineb suuresti kohalikel ressurssidel ning bioloogiliste protsesside 

optimaalsel toimimisel ja ökoloogilisel tasakaalul (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus 

2007). Ökoloogilise viljelemise põhialuseks on suletud aineringe ehk loomakasvatus ja 

taimekasvatus on üksteisega seotud. Talus toodetud söödad lähevad oma talu loomadele ning 

taimekasvatuses aitab mullaviljakust säilitada loomakasvatusest saadud orgaaniline väetis. 

Segatootmisega talude tegevus võimaldab põllukultuuride toitainetetarvet rahuldada 

sihipärasemalt ja paremini kui ainult müügile orieteeritud taimekasvatustalude tegevus 

(Järvan 2013: 3).  

Maheviljeluses on kultuuride saagikus üldiselt madalam ning varieeruvus suurem kui  

tavaviljeluses. Samas ei tohiks mahetootmise põhieesmärgiks olla kõrge saak, vaid tuleks 

tagada saagi stabiilsus. Selle saavutamiseks tuleb ära lahendada kultuuride toitainetega 

varustamise ja mullaviljakuse säilitamise probleem. Teiselt poolt tuleks püüelda 

majandusliku äratasuvuse poole ning seda ka ilma toetusteta (Järvan 2013).  

Mahedalt kasvatatavate kultuuride pindala on Eestis aastate jooksul suurenenud. 2015. aastal 

võtsid üle poole kogu mahepõllumajanduslikust kasvupinnast enda alla rohumaad (53%). 

Teisel kohal olid teraviljad, moodustades kasvupinnast 18% (Tabel 1).  

Tabel 1. Mahepõllumajanduskultuuride kasvupind ja saak (Statistikaamet PM07) 

  2013 2014 2015 

Mahepõllumajanduskultuuride kasvupind kokku (ha) 151 164 155 560 155 806 

Teravilja kasvupind (ha) 23 090 27 182 28 168 

Kaunvilja kasvupind (ha) 2299 3228 4321 

Rühvelkultuuride kasvupind (ha) 210 220 226 

Tehniliste kultuuride kasvupind (ha) 3465 4456 4215 

Köögivilja ja maasika kasvupind (ha) 170 143 114 

Söödakultuuride kasvupind põllumaal (ha) 30 548 29 528 33 301 

Püsirohumaa (ha) 84 280 86 210 82 684 

Viljapuu- ja marjaaiad (ha) 1664 1602 1803 

Kesa (ha) 5430 2978 969 

Muude kultuuride kasvupind (ha) 8 13 6 

Heintaimede nii suurel kasvupinnal on kaks peamist põhjust: esiteks on külvikorda 
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kohustuslik sisse viia liblikõielisi põllukultuure, teiseks tegeletakse loomakasvatusega ning 

seetõttu on vaja toota sööta (Mahetootmisele ülemineku mõju ... 2007: 10). Terviklik 

lähenemine mahepõllumajanduses nõuab maaga seotud loomakasvatust. Maata 

loomakasvatus on mahepõllumajanduses keelatud (Leming jt 2016: 4).  

 
 
1.1.1. Lubatud võtted taimekaitses 

 
Maheviljeluses tuleb umbrohtude ja taimekahjustajate tõrjeks kasutada sobivad taimeliike ja 

-sorte, sobivat külvikorda ja sobivaid agrotehnilisi võtteid; kaitsta taimekahjustajate 

looduslikke vaenlasi, luues neile soodsa elukeskkonna, ning kasutada muid 

ennetusabinõusid (Palts, Vetemaa 2012: 3−5). 

Maheviljeluse külvikord peab sisaldama liblikõielisi heintaimi (Palts, Vetemaa 2012: 3−5). 

Liblikõielised kultuuridel on mullaviljakuse säilitamisel ja suurendamisel keskne roll, kuid 

nad aitavad kaasa ka taime tervise tugevdamisele ning nende juureeritised on toksilised 

mitmetele haigustekitajatele (Mikk 2011: 15−17).  

Olulisel kohal maheviljeluses on ka vahekultuurid, mis aktiviseerivad mullaelustikku, 

vähendavad umbrohtuvust ja kahjurite hulka ning samas katkestavad haiguste arengutsükli. 

Eesti tingimustes on parimateks ristõielisteks vahekultuurideks õlirõigas ja valge sinep 

(Eesti Maaülikool 2012: 89−93). Nad suurendavad mullas mikroobide mitmekesisust ning 

pakuvad talvitusvõimalusi taimekahjurite looduslikele vaenlastele (Luik 2012). Eerika 

põldudel läbi viidud katse näitas, et maheviljeluses, kus kasutatakse kattekultuure, oli 

jooksiklaste liike rohkem. Nimelt on jooksiklased meie põldudel kasulikud putukad, sest 

aitavad reguleerida kahjustajaid (Kruus jt 2012: 53−56). 

Võrreldes tavaviljelusega on maheviljeluses suurem oht umbrohtumisele, mille vastu tohib 

kasutada ainult mehaanilist umbrohutõrjet (Palts, Vetemaa 2012). Mullaharimine üksnes ei 

hävita umbrohte, vaid valmistab maa ette nii, et kultuuride idanemine toimuks kiirelt ja 

ühtlaselt (Upadhyaya, Blackshaw 2007). Agrotehnilistest võtetest on maheviljeluses olulisel 

kohal kündmine ja äestamine. Kündmisega paigutuvad mikroorganismid ning 

umbrohuseemned mullas sügavamale, kus neil puuduvad idanemiseks sobivad tingimused. 

Äestamine nõrgestab ning hävitab umbrohte, samal ajal kui mulla õhustamine suurendab 

mikrobiooogilist akiivsust mullas. See surub omakorda alla haigustekitajaid ja vähendab 



9 
  

kahjurite arvukust (Luik 2012). 

Mahepõllumajanduslikest töödest on oluline veel tüükoorimine. Koos künniga kurnatakse 

pikaealised umbrohud välja. Ainult kündmine võib umbrohtude levikut laiendada, sest 

kündes tükeldatakse umbrohte ja vegetatiivselt levivad umbrohud võivad seeläbi hoopis 

paljuneda (Sepp 2011).  

Tüükoorimine koos künniga vähendab umbrohtuvust tõhusalt. Nende koosmõjul kurnatakse 

välja vegetatiivselt levivate umbrohtude paljunemisorganid ja provotseeritakse nende 

seemnete idanemist. Katsete tulemusena võib siiski öelda, et maheviljeluses kujuneb välja 

liigirikas umbrohukooslus. Umbrohtude arvukus ja nende kuivmass sõltuvad harimisest ja 

ilmastikust. Eeldades, et väiksema kuivmassiga taim toodab vähem idanemisvõimelisi 

umbrohuseemneid võib väita, et pikema perioodi jooksul umbrohtude arvukus siiski 

kahaneb. (Sepp jt 2014: 84−88) 

Tabel 2. Tavaviljeluse ja maheviljeluse peamised erinevused (autori koostatud) 

 

Maheviljeluses ei ole täielikult keelustatud taimekaitsepreparaadi kasutamine, kuid see peab 

olema taimse ja loomse päritoluga. Lubatud on kasutada mikroorganisme: bakter-, viirus- ja 

seenpreparaate. Seesuguse aine tarvitamine põhjustab putukate haigestumise, mille 

tagajärjel nad hukkuvad või nende kasv ja areng rikutakse ning sellega väheneb ka nende 

paljunemisvõime. (Luik 2012).  

 
 

 Tavaviljelus Maheviljelus 

Reguleeriv 
seadus 

Looduskaitseseadus 
Eesti Vabariigis taimede paljundamise 
ja sordikaitse seadus 

Looduskaitseseadus  
Eesti Vabariigis taimede paljundamise 
ja sordikaitse seadus 
Maheseadus 

Väetamine Lubatud on kasutada keemilisi 
mineraalväetiseid 

Lubatud kasutada looduslikku päritolu 
mineraalväetiseid 
Kasutatakse sõnnikut, haljasväetiseid 
Kasvatatakse liblikõielisi kultuure 

Taimekaitse Võib kasutada sünteetilisi 
taimekaitsevahendeid 

Lubatud kasutada looduslikku päritolu 
aineid 
Tähtis on mehaaniline umbrohutõrje 

Seeme Lubatud on ka puhitud seeme Mahepõllumajandusliku päritoluga 
seeme 

Koolitused Ei ole kohustuslikud Kohustuslikud 
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1.1.2. Väetamine mahetootmises 

 
Taime kasvuks ja arenguks on vaja päikeseenergiat, gaase (CO2 ja O2), vett ning 

taimetoiteelemente. Toiteelement on keemiline element, mis on vajalik taime arenemiseks 

ja kasvamiseks ning talle omaste funktsioonide tõttu pole seda võimalik asendada mõne teise 

keemilise elemendiga (Kärblane jt 1996: 13). 

Maheviljeluses on väetamiseks ja mullaomaduste parandamiseks lubatud peamiselt 

looduslikku päritolu ained. Näiteks on lubatud looduslikku päritolu ainetega lupjamine, 

samuti loodusliku kaaliumsulfaadi ja fosfaadiga jms. Sõnnikutest võib kasutada vaid sellist, 

mis on pärit tavatootmisest, tegu ei tohi olla tööstusliku tootmisega (Tamm jt 2011: 3).  

Tänu mügarbakteritele, kes elavad juuremügarates, seovad liblikõielised õhulämmastikku. 

Nad tervistavad mulda, rikastades seda orgaanilise ainega; tänu mügarbakteritele seovad nad 

õhulämmastikku ning on suutelised seda siduma kuni mitusada kilogrammi hektari kohta. 

Tänu sügavale ulatuvale juurekavale on libikõielised kultuurid võimelised omastama 

mineraalseid toiteelemente ka sügavamatest horisontidest (Luik 2012).  

Uurimuste kohaselt on mahepiima tootmisel toitainete leostumine väiksem kui 

tavapiimatoodangu juures (Boer 2003: 69−77)  

Vedelsõnnik on ennekõike otstarbekas kõrrelistele rohumaadele, seeläbi vähenevad 

kulutused NPK mineraalväetistele. Lisaks on vedelsõnnikut otstarbekas kasutada ka 

ristikurohkel taimestikul, kuna sellega kaetakse ära nii kaaliumi- kui fosforivajadus ning 

selle tõttu pole vaja lisaks anda PK-väetiseid. (Viiralt jt 2012: 109−116) Liblikõieliste 

väetamisel tuleb hoolikalt jälgida antava lämmastiku hulka, kuna liigne lämmastik ei mõju 

liblikõielistele hästi ja seetõttu võivad nad välja minna. Külviaastal ei tohiks kättesaadava 

lämmastiku kogus ületada 60 kg/ha ja põldheina kasvu- või külviaastal ei tasuks sõnnikut 

laotada üle 35 t/ha.  

Sõnniku mõju on suurem kui ainult mulla toiteelementidega varustamine. Sellel on 

positiivne mõju ka mikroobikooslusele. 2008.−2013. a läbi viidud uurimine näitas, et 

sõnnikuga külvikorras oli bakterite üldarv ning nitrifitseerijate ja tselluloosilagundajate 

arvukus mullas suurem kui sõnnikuta külvikorras (Järvan 2016: 26).  
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1.1.3. Külvikord ja sordid 

 
Mahetootmises kasvavad teraviljasordid võrreldes tavatootmisega hoopis erinevates 

tingimustes, kuna maheviljeluses ei kasutata mineraalväetiseid ja keemilisi 

taimekaitsevahendeid. Sellest tingitult on ka sortidele teistsugused nõudmised kui 

tavatootmises. Maheviljeluses kasvatatav sort peab edukalt konkureerima umbrohtudega, 

seda isegi taimekaitsevahenditeta ja mõõduka mullaviljakuse juures ning seejuures andma 

head ja kvaliteetset saaki (Tamm 2007: 16−21).  

Maheviljeluses väga tähtis koht taliviljadel. Nad takistavad tuule- ja vee-erosiooni ning 

hoiavad ära toitainete väljaleostumise. Nii sobib maheviljeluse külvikorda hästi talirukis, 

kuna ta on suhteliselt haigus- ja kahjuritekindel kultuur. Talirukis kasvab hästi ka vähem 

viljakatel ja suhteliselt happelistel muldadel.  

Optimaalse külvisenormi kasutamine on umbrohtude allasurumisel üks olulisi abinõusid. 

Katsetest on järeldatud seda, et külvisenormi vähendades umbrohtumus suureneb. 

Külvisenormi suurendades jäi umbrohtude arvukus samaks, kuid nende üldine mass oli 

väiksem (Edesi jt 2011: 15−22). Samades ilmastikutingimustes mõjuvad külviaeg ja 

külvisenorm sordi saagile ja selle kvaliteedile erinevalt (Tupits 2012: 91−96). 

Jõgeval tehtud katsetulemuste põhjal osutusid kaerasortidest maheviljelusse sobivamateks 

„Flämingsprofi“, „Kalle“, „Ivory“ ja „Jaak“. Odrasortidest andsid paremaid tulemusi 

„Maali“, „Anni“, „Leeni“. Suvinisu sortidest andis kõige suurema saagi „Uffo“, parema 

kvaliteediga olid „Manu“, „Helle“ ja „Mooni“. Katteviljaks sobivad paremini „Inari“ ja 

„Auriga“ (Tamm jt 2012: 89−91). 

Liblikõielisi heintaimi on soovitatav kasvatada põllukülvikordades põldheinana, segatuna 

ühe või kahe pikemakasvulise kõrrelisega. Sobivamad kõrrelised on timut, harilik aruhein ja 

põldraihein. Ülekaalu peaksid segudes säilitama siiski liblikõielised (punane ristik, lutsern 

jne), kõrrelised oleksid vaid kaasliigiks. Nende eesmärk on liblikõieliste heintaimede 

sileeruvuse ja loomade seeduvuse parandamine (Sepp 2011). Et saada hea söödaväärtusega 

silo, tuleb põldhein koristada enne liblikõieliste õitsemist või just õitsemise alguses, sest 

pärast seda langeb heina söödaväärtus üsna kiiresti (Sepp 2011). Seega võib öelda, et 

rohumassi suurenedes heintaimede toiteväärtus väheneb. Tuleb leida optimaalne suhe 

rohusööda toiteväärtuse vähenemise ja kuivaine saagi suurenemise vahel, kuna see on 
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majanduslikult oluline (Palmeos jt 2014: 72−75).  

 
 

1.2. Loomakasvatus 
 
Piimalehmade arv Eestis on olnud viimaste aastate jooksul languses. 2016. aasta 

30. septembri seisuga oli Eestis 5700 lehma vähem kui aasta varem, kahe aasta jooksul on 

Eesti kaotanud kokku 10 500 lehma (Piimaturg 2016: 4−5). Selle esmaseks põhjuseks 

peetakse tugevnenud Venemaa embargo mõju ning seetõttu on alates 2013. aasta teisest 

poolest piima ja piimatoodete jaehinnad püsinud languses. Teiseks põhjuseks oli 

piimatootmise vabastamine tootmiskvootidest, mis põhjustas turul ülepakkumise. Kolmanda 

põhjusena võib nimetada vabapidamise nõuet, mis jõustus 1. jaanuaril 2014 ning sundis 

investeerima kaasaegsetesse loomafarmidesse. Nimetatud seadus kehtib ettevõtetele, kus on 

rohkem kui 20 loomühikut (Eesti mahepõllumajanduse ... 2014: 10), seega on vähenenud ka 

mahelehmade arvukus. 2012. aastal peeti mahepõllumajanduses kokku 1958 lehma, kuid 

2015. aastal oli neid alles vaid 1200. Keskmine piimatoodang lehma kohta oli 2015. aastal 

5676 kg. Kahjuks on mahetalude keskmised piimatoodangud olnud suure varieeruvusega: 

2015. aastal oli maheloomakasvatuse kõige madalam keskmine toodang umbes 2800 kg 

lehma kohta aastas ning kõige kõrgem 8800 kg, mis on üsna samal tasemel Eesti keskmisega 

tavatootmises. 2016. aastal oli Eesti keskmine piimatoodang lehma kohta 8833 kilogrammi 

ehk 391 kilogrammi rohkem kui aasta varem. (Leming jt 2016: 3−5)  

 

Joonis 1. Piimalehmade arv (seisuga 31. detsember) ja keskmine piimatoodang lehma kohta 

aastas Eestis aastatel 2012–2016 (Statistikaamet PM09; PM12)  

2012 2013 2014 2015 2016

Piima lehma kohta (kg) 7526 7990 8233 8442 8833

Lehmad (tuh. tk) 96,8 97,9 95,6 90,6 86,3
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Maheloomakasvatuses on karjade suurus tavatootmise karjadega võrreldes väiksem. 

Keskmine lehmade arv karjas oli 2015. aastal 47, samal ajal kui tavatootmises on karjas 

keskmiselt 72 lehma. 

Tabel 3. Mahepiimatootjad, kelle karjades oli vähemalt 10 lehma (Mahepõllumajanduslik 
piimakarjakasvatus 2016)  

Aasta Farme 
kokku 

Keskmine 
lehmade arv 

karjas 

Aastalehmi 
kokku 

2012 42 47 1958 

2013 39 47 1838 

2014 22 56 1202 

2015 22 47 1200 

 

Mahepiima rasvasisaldus on tunduvalt kõrgem kui tavapiimal. Mahepiimal on selleks 

näitajaks 4,3%, tavatoodangul vaid 3,98%. Piima valgusisalduses märkimisväärset erinevust 

ei ole − mahepiimas on see näitaja 3,3%, tavapiimas 3,38% (Mahepõllumajanduslik 

piimakarjakasvatus 2016). Uurimustest on selgunud, et lisaks rasvasisalduse ja 

valgusisalduse erinevustele on mahepiim kasulikum, kuna selles on rohkem konjugeeritud 

linoolhapet ning oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete suhe sobib meie tervisele paremini (Matt 

jt 2011: 6, 13). Orgaanilise piima E- ja A-vitamiini sisaldus on suurem kui tavapiima oma. 

Kuna maheveised söövad värsket rohtu, siis on nende piima E-vitamiini sisaldus ligi 50% ja 

beetakaroteeni sisaldus 75% suurem kui tavapiimas (Nielsen, Nielsen: 2004). 

 
 
1.2.1. Nõudmised mahepidamises 

 
Mahepõllumajandusliku piimatootmise puhul on peamised erinevused seotud 

pidamistingimuste, karjatamiskohustuse ja söödaga (lubatud on vaid mahesööt, teatud 

mahus ka üleminekuaja sööt). (Tabel 4) 

Võrreldes tavaloomadega peavad maheloomad kindlasti pääsema karjamaale ja 

vabaõhualadele (Loomade heaolu ... 2010). Kui loomadel on karjatamisajal pääs karjamaale 

ning kui talvel on loomadele laudas tagatud piisav liikumisvabadus, pole loomade laskmine 

vabaõhualadele kohustuslik. Loomakasvatushoones, kus peetakse veiseid, peaks looma 

kohta olema 6 m2 pinda ning jalutusala pindala looma kohta 4,5 m2. 
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(Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded 2001, § 9) 

Karjatamisperioodil põhineb söötmine karjamaade maksimaalsel ärakasutamisel ehk loomi 

tuleks sööta võimalikult suurel määral rohumaalt pärit söödaga, kui tingimused seda 

võimaldavad. Sööt peab olema 100% mahepõllumajanduslikult toodetud ning vähemalt pool 

sellest peab olema enda talust. 

Veise söödaratsiooni arvestuses tuleb silmas pidada, et päevasest kuivainekogusest 60% 

peaks pärinema koresöödast, haljassöödast või silost. Kui tegemist on lüpsiperioodil oleva 

veisega, siis on lubatud vähendada seda kolmeks kuuks 50%-ni.  

Vasikate jootmisel on kohustuslik jälgida, et vasikas saaks kolme kuu vältel naturaalset 

täispiima ning lisaboonuseks oleks see, kui tegemist on emapiimaga (Loomade heaolu ... 

2010). 

Maheloomakasvatuses on keelatud kasutada haiguste ennetamiseks antibiootikume või 

keemiliselt sünteesitud allopaatilisi ravimeid. Loomade tervis peab olema tagatud eelkõige 

nende heaoluga. Igasuguste toodangu suurendamiseks või kasvu soodustamiseks mõeldud 

hormoonide ja ainete kasutamine on keelatud.  

Kui loomale siiski manustatakse allopaatilist veterinaarravi, siis vastava looma toodangu 

tootmisesse laskmise keeluaeg on kaks korda nii pikk kui seda on tavatootmises ettenähtud 

aeg. Kui manustatud ravimile ei ole keeluaega määratud, siis mahetootmises on selleks 48 

tundi.  

Kui loomale tehakse üle 3 allopaatilise veterinaarravimi või antibiootikumikuuri aasta 

jooksul või rohkem kui üks ravikuur, kui veiste tootliku elutsükli pikkus jääb alla aasta, on 

keelatud asjaomaseid loomi ning nendest saadud tooteid müüa mahemärgiga toodanguna. 

Seetõttu peavad ülalkirjeldatud loomad alustama uut üleminekuaega (Loomade heaolu ... 

2010). 

Mahetalus on lehmade väljapraakimise osatähtsus väiksem (11,9%) kui tavatootmisega 

ettevõttes (15%) (Żekało 2015; 63−71). Selle põhjuseid võib otsida maheloomade suuremast 

liikumisvabadusest ja pehmemast allapanust (Loomade heaolu ... 2010). 
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Tabel 4. Maheloomakasvatuse ja tavaloomakasvatuse erinevused (autori koostatud)  

 
 
1.2.2. Kulud ja tööjõud  

 
Ökoloogilise tootmisviisi puhul on kulutused mullaharimistehnikale, sõnniku- ja 

lägatehnoloogiale, maheseemnele ning haljasväetiskultuuride ja vahekultuuride seemne 

ostmisele tavatootmisest suuremad. Ära jäävad aga mineraalväetised, herbitsiidid, 

pestitsiidid ja kasvuregulaatorid. Tööjõukulud tavateraviljakasvatusest oluliselt ei erine. 

Suurim erinevus on loomsete orgaaniliste väetiste (sõnnik ja virts, kui neid kasutatakse) 

kasutamisele kuluv suurem ajakulu võrreldes mineraalväetiste kasutamisele kuluva ajaga. 

Sarnaselt teiste tootmistüüpidega kaasneb täiendav (aja)kulu seoses tootmise planeerimise, 

info kogumise, koolituste ja kontrolliga (Sepp 2011).  

Kuludes on olulisel kohal tegevused umbrohtumuse vähendamiseks. Pindmist mullaharimist 

võib kasutada mitu korda aasta jooksul ning sügisel peaks järgnema tüü koorimine koos 

künniga (Sepp 2011).  

Katsete tulemused on näidanud, et varaselt külvatud suviteraviljade saagikus on suurem kui 

hilisematel külvidel, mistõttu kevadise mullaharimise ja suviteraviljade külviga peaks 

alustama esimesel võimalusel (Sepp 2011).  

Kui tegemist on sademeterohke kevade ja varajase külviga, saab kuludelt kokku hoida 

 Tavafarm Mahefarm 

Reguleeriv seadus Loomakaitseseadus Loomakaitseseadus 

Maheseadus 

Pidamine Õues jalutamise kohustus puudub Lehmad peavad laudaperioodil 

saama jalutusalale 

Vasikate jootmine Võib kasutada täispiimaasendajat 3 kuud peab jootma naturaalset 

täispiima 

Seemendamine Kunstlik seemendamine Põhiliselt loomulik viljastamine; 

embrüo siirdamine on keelatud 

Söötmine Ettekirjutused puuduvad 100% mahepõllumajanduslikult 

toodetud sööt, mis on peamiselt 

pärit oma ettevõttest 

Ravi Kõiksugune ravi on lubatud Ravijärgselt on keeluaeg 

kahekordne. Profülaktilised 

süstimised keelatud 
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rullimise ärajätmisega. Lühiealiste umbrohtude vältimiseks ja tõrjeks äestatakse või tehakse 

vaheltharimist. Esimene äestamine tehakse vahetult enne teraviljade tärkamist või kuni 

esimese lehe faasini. 3−4 lehe staadiumis oleks soovitatav teha teine äestamine. Kuna 

suvinisu lehed on selles faasis nõrgemad kui kaera- ja odralehed, siis võib selle teatud 

juhtudel edasi lükata 6−7 lehe faasi. Kolmanda korra äestamise mõju on väike.  

Põldheina puhaskülvi umbrohutõrjeks on vaja suve jooksul niita mitu korda, kui umbrohtude 

kõrguseks on 10−20 cm (Sepp 2011).  

Maheviljelusel on oluline kasutada äestamist, vahekultuuride kasvatamist ja kõrrekoorimist. 

Äestamine aitab hävitada tärganud umbrohuseemned ning vahekultuuride kasvatamine ei 

lase leostuda taimetoiteelementidel ja pärsib umbrohtude kasvu. Eriti olulised on 

vahekultuurid teraviljarohkes külvikorras selleks, et katkestada haiguste arengutsüklit ja 

vähendada teraviljade negatiivset mõju. Ka kõrrekoorimine on tõhus umbrohutõrje, kuna see 

soodustab lühiealiste umbrohtude sügisest idanemist ja seega talvist hukkumist ning kurnab 

pikaealiste umbrohtude juurekava. 

 
 

1.3. Mahetoodang 
 
Mahetoodangu müük suurenes hüppeliselt, kui suured kaubandusketid hakkasid pakkuma 

mahetooteid. Supermarketite olulisust mahetoodete müügiedus saab selgitada sellega, et 

need on populaarsed ostukohad enamusele klientidest, sealhulgas mahetoidu ostjatele, ning 

suudavad mõista tarbijate ostukäitumist. Marketite müügiedu ajel suurenes mahetoidu müük 

ka traditsiooniliste kanalite kaudu ehk otsemüük talunike käest (Lockeretz 2007; 129). 

Tänaseks on enamlevinud analoogne viis Otse Tootjalt Tarbijale (OTT) meetod, mis on 

kasutusel üle Eesti erinevates linnades. 

Ehkki turustusvõimalused järjest laienevad ja tarbijate huvi suureneb, müüakse 

mahetöötlejate vähesuse tõttu suur osa loomsetest mahesaadustest (piimast ja lihast) 

tavatööstuste tooraineks. EKI andmetel müüdi loomsest mahetoodangust maheviitega vaid 

30%, samas kui taimekasvatustoodangust müüdi maheviitega valdav osa (96%).  

Mahetoidu ostjad nimetavad peamiste ostupõhjustena, et see on tervislik (61%), kodumaine 

ja lähikonnas toodetud (43%) ning maitsev (35%). Peamiseks põhjuseks, mis takistab 

mahetoidu ostmist, on selle kõrge hind. Sagedamini ja rohkem ostetakse mahetoitu siis, kui 
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sissetulek on suurem. Vähest ostmist põhjustab ka see, et ei tunnetata vahet tavatoiduga 

võrreldes, toit kasvatatakse ise või ei usaldata mahetoitu. (Eesti elanike ... 2014) 

Mahetoodangu puhul on iga teine inimene nõus maksma mahetoodangu eest rohkem ning 

kolmandik ei ole nõus maksma kõrgemat hinda. Keskmiselt on Eesti elanikud mahetoidu 

eest nõus välja käima kuni 10% enam raha (Eesti elanike ... 2014). 

 
 
1.3.1. Üleminekuperiood 

 
Mahetootmisega alustajale kehtib üleminekuaeg, mil tuleb täita mahepõllumajanduse 

nõudeid, kuid toodangut mahedana veel müüa ei saa (Põllumajandusministeerium 2011). 

Üleminekuaeg on kaks aastat ning see on tihti kõige raskem aeg, kuna muutused tekitavad 

täiendavaid kulusid, tulud aga pole veel suurenenud. Tihti saagikused ning seega ka tulud 

hoopis langevad, kuna eelneval ajal on kasutatud tugevalt agrokeemiat ning muld pole veel 

uuele elule üle läinud (Hoffmann 2006: 168). 

Kui mahepõllumajandusele soovitakse üle minna koos loomakasvatusega, siis PMA 

soovitab seda teha koos taimekasvatusega või minna üle kolmandal aastal, kui 

taimekasvatuses on üleminek tehtud. Juhul kui taimekasvatuses on üleminekuperiood 

läbitud, kehtib piimalehmadele 6-kuune üleminekuaeg (Palts, Vetemaa 2012). 

 
 
1.3.2. Mahetootmise eripärad 

 
Üldiselt suudavad mahetalud toota suuremat kasumit tooteühiku kohta. See on tingitud 

sellest, et saadud toodangu kõrgemad hinnad kompenseerivad madalamad saagid. Kliendid 

on nõus rohkem mahetoote eest maksma (Eurostat Farm ... 2010). 

Kasum võib varieeruda sõltuvalt farmi tingimustest (farmi ressursid, kliima, juhtimisvõime), 

turuolukorrast söötade suhtes, valitsuse poliitilistest lähenemisviisidest ja toetustest 

mahepõllumajandussektoris (Flaten 2008). 

Maheloomakasvatuses tehakse kõige suuremad kulutused söödale, mis moodustab tavaliselt 

pool kogukuludest. Lisasöödad maksavad enamasti 25...50% rohkem kui 

tavaloomakasvatuses (Butler s.a).  



18 
  

Mahetaludes on amortisatsioon toodanguühiku kohta tavatootmisega võrdne või sellest 

suurem. Mahetootmise põhivara kasutamine on intensiivsem kui tavatootmises. See tõstab 

amortisatsiooni hektari või looma kohta (Eurostat Farm ... 2010). 

Toodangu müük pole ainuke faktor, mis määrab talunike põllumajandusliku sissetuleku − 

suurt rolli mängivad ka toetused (Eurostat Farm ... 2010). Euroopas on mahepiima tootmine 

tavapiimast kulukam, seega tagamaks tavatootmisega sarnast kasumit, on toetuste tase 

oluliselt kõrgem. Näiteks on maheettevõtetes piimakus 9...30% väiksem kui tavatootmisega 

ettevõtetes. Samuti on piimatootmiseks vajalik aeg lehma kohta erinev: tavatootmises 124 

tundi, mahetootmisega farmides 164 tundi (Żekało 2015: 63−71). 

Veisekarja uuendamine toimub eelkõige oma ettevõtte loomadega ning seetõttu on ka veise 

asendamise kulud madalad (Lisa 1).  

Mahefarmides puudub kulu pestitsiidele ja väetistele. Samas on näha, et kütuse- ja 

määrdeainetekulu on võrreldav tavatootmisega: tavafarmid kasutavad kemikaale, 

maheviljeluses asendub see suurema masinatööga mehanilisel umbrohutõrjel (Eurostat 

Farm ... 2010). 

Eestis läbi viidud uuring näitab, et ühele piimalehmale arvestatakse keskmiselt 3 ha 

rohumaad, millest omakorda 1,2 ha kuulub karjamaa alla. Ühe hektari karjaaia 

paigaldamiseks ja rajamiseks kuluks aastas 63 €. Ühe piimalehma kulu karjateede rajamiseks 

(2 aastane amortisatsioon) on keskmiselt 135 € aastas. Piimalehma joogiveekulud on 

keskmiselt 80 € aastas. Seoses karjatamisega tõuseksid tõõjõukulud ühe piimalehma kohta 

vähemalt 58 €, kui karja suurus oleks. See kulu väheneb keskmise loomade arvu 

suurenemisega. Eestis kulub keskmiselt 33-40 € lehma kohta aastas. loomapidamishoone 

ümberehitamiseks. Piimalehma karjatamiseks kuluks keskmiselt 350 € aastas 

(Põllumajandusministeerium 2011). 

 
 
1.3.3. Toodangu omahind  

 
Oluliseks majandustegevuse indikaatoriks on toodangu omahind. See näitab kulutusi 

tooteühikule. Arvesse võetakse kõiksugused toote valmistamisega seotud kulud sõltumata 

sellest, kas tegemist on kaudsete või otseste kuludega. Omahinna leidmiseks jagatakse 

tootmiskulud kogutoodangu hulgaga (Lilover 1976: 65).  
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Toodangu omahinna analüüs võimaldab hinnata ettevõtte töö tõhusust ja seda muutvate 

tegurite mõjuulatust (Kallas 1984: 4). Toodangu valmistamise lähteelementideks on 

materiaalsed ressursid. Üldjuhul, nagu tööstuseski, võtavad toodangu valmistamisest osa 

tööjõud ja töövahendid ning tootmise tulemuseks on toodang. Põllumajanduse puhul on 

erinev see, et peale tööjõu ja materiaal-tehniliste ressursside võtavad tootmisest osa veel 

maa, istandikud ja produktiivloomad. Põllumajanduses ei ole võimalik toota ilma 

bioloogiliste organismide osavõtuta (Lilover 1976: 34). 

Omahinna arvutamisel tuleb arvestada ka tootmise käigus tekkivate kõrvalsaadustega. 

Esmase eesmärgina toodetu on põhitoodang, sellega samaaegselt saadavaid saadusi 

nimetatakse kaasnevaks toodanguks. Põhitoodangu kõrvalsaaduseks on toodang, mis on 

tekkinud tootmisprotsessis põhitootmise käigus, kuid on madalama väärtusega (Lilover 

1976: 63)  

Kalkulatsiooni eesmärgist, kasutatavast lähteteabest, koostamisviisist ja ajavahemikust 

olenevalt liigitatakse kalkulatsioonid eel- ja järelkalkulatsioonideks. Eelkalkulatsioonid 

koostatakse enne tootmist ja toodangu müüki ning need määravad plaanitud omahinna. 

Järelkalkulatsioonid koostatakse pärast nimetatud toiminguid ning need väljendavad 

tegelikku omahinda (Kallas 1984: 33). 
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2. UURIMUSTÖÖ METOODIKA 
 
Antud bakalaureusetöö on kirjanduspõhine. Materjal selle töö koostamiseks koguti 

erinevatest andmebaasidest 26. detsembrist 2016 kuni 2. maini 2017. Andmebaasidest 

kasutati Science Directi, Web of Science’it ning Google Scholar’it. 

Andmed Nopri tootmistegevuse tasuvuse kohta pärinevad ettevõtte põlluraamatust ja 

raamatupidamisest. 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises 

osas antakse ülevaade Eesti põllumajandusest, seejuures on suuremat tähelepanu pööratud 

maheviljelusele ja maheloomakasvatusele.  

Empiirilises osas antakse analüüsitava ettevõtte üldiseloomustus. See hõlmab nii talu 

taimekasvatust kui ka loomakasvatust. Lisaks luuakse ettekujutus sellest, mis saaks siis, kui 

Nopri talu otsustaks üle minna mahetootmisele ning missuguseid muutusi see ettevõttes 

kaasa tooks.  

Nopri talu piima omahind ei ole riigisiseselt teiste ettevõtetega võrreldav, kuna selle 

leidmiseks pole ühtset arvutusviisi. Seetõttu on igal ettevõttel omahinna leidmiseks erinevad 

viisid. 

Mahetoodangu piima omahind on hinnanguline, selle väljaarvutamise aluseks on võetud 

kirjandus. Selleks on leitud kulude suhteline erinevus mahe- ja tavatootmises ning samal ajal 

lähtutud siiski Nopri talu olukorrast. Kuna käesoleva töö maht on väike, siis on saadud 

mahepiima omahind pigem hinnanguline kui täpne.  

Töös on toodud arvestus kehtivate toetustega ning ilma, mis annab hea ülevaate sellest, 

kuidas toetused mõjutavad piima omahinda. Toetusmäärad vastavale tootmisviisile on leitud 

PRIA kodulehelt.  

Antud töös on kasutatud Misso valla mullastiku ja lõimiste andmeid, kuna Nopri talus 

puuduvad seesugune ülevaade oma põldude kohta.   
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3. ETTEVÕTTE ÜLDISELOOMUSTUS 
 

3.1. Ettevõtte kujunemine 
 
Nopri talu on pika ajalooga. Juba aastal 1859 võttis esivanem praeguses tegevuskohas 

rendile talukoha, kuid maa osteti Vastseliina mõisnik Liphardilt välja 1875. aastal. 1949. 

aastal võeti talu varad kolhoosivarade hulka ning alles 1991. aastal anti varade tagastamise 

komisjonile nõutavad paberid Nopri talu varade tagastamiseks. Teise iseseisvusaja aegset 

talu alustati nelja lehma ja kuue seaga. 

1994. aastal hävis tuleõnnetuses vanaisa-aegne loomalaut, selle asemele ehitati samal aastal 

uus 19 lehmakohaga laut. 1996. aastal osteti OÜ Kärinä pankrotivara hulka kuuluv viilhall 

ning 1963. aastal ehitatud 100-kohaline lüpsilaut. Samuti soetati majandiaegne 60-ndatel 

ehitatud ait ja kuivati ning mõned põllutöömasinad. Hiljem on kinnistuid ja vara jooksvalt 

juurde ostetud. 1998. aastal, mil lehmi oli juba 35, palgati esimene töötaja. Aastal 1998, mil 

lahvatas Vene piimakriis, alustati omatoodetud piimast piimatoodete töötlemist. Eraldi 

tegevusalana registreeriti piimatöötlemine Nopri Talumeierei OÜ nime all aastal 2002. 

Nopri talu jätkab tänaseni FIE Tiit Niilo Nopri talu juriidilise formaadiga. 

 
 

3.2. Hoonestus 
 
Nopri talule kuuluvad hooned mitmel kõrvutiasuval kinnistul. Kasutuses on vana lüpsilaut 

(1963) laohoonena, majandiaegne tallihoone (1982) kinnisloomade varjualusena, küün 

(1968) ja viilhall (1992) erinevate söötade ladustamiskohana, 200-kohaline lüpsilaut (2005), 

240-kohaline noorkarjalaut (2011), 3000 tonni mahutav silohoidla (2012) ning 2017. aastal 

valmiv lüpsilauda juurdeehitis (kokku 337 lüpsilehma kohta).  

 
 

3.3. Tehnika 
 
Ettevõte on soetanud omandisse vaid kõige strateegilisemad masinad ja kasutab suurel 

määral sisseostetavaid teenuseid. Silo ja heina valmistamist peetakse ettevõtte kõige 

tähtsamaks tegevuseks ning seetõttu on vastav tehnoloogia ettevõttel endal olemas. 

Kasutatakse Pöttingeri kaubamärgiga niidukeid, vaaluteid ja kogureid. 
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Sisseostetavateks teenusteks on teravilja- ja heinaseemnekülv, läga vedu ja laotamine koos 

muldaviimisega, teraviljakoristus, muldade lupjamine ja muud vähemtähtsad teenused. 

Põhitraktoritena kasutusel Valtra traktorid: M120, T150 ja T190. Laadimistööd teevad 

teleskooplaadur Manitou MLT 741 ja laadur-ekskavaator JCB 4ECO. Täisratsioonilise 

segusööda valmistab karjale söödamikser TRIOLIET 2-12. 

 
 

3.4. Taimekasvatus 
 

3.4.1. Maakasutus  

 
Nopri talus on 2017. aasta jaanuarikuu seisuga kasvupinda 528 ha. Sellest on omanduses 

180 ha ning 348 ha renditakse. Tulevikus on oluline rendimaade osakaalu vähendada. 

Ettevõtte poolt haritava maa maht on viimastel aastatel kasvanud 5...8% aastas. 2017. a 

maakasutus on planeeritud järgmiselt: 

1) Üldiselt on 50% kasvupinnast liblikõieliste ja kõrreliste segu ehk seda kasvatatakse 

255 hektaril; 

2) Teravilja kasvatatakse 213 hektaril, sellest kaera 50 ha, suviotra 80 ha, rukist 44 ha 

ning talinisu 48 ha; 

3) Püsirohumaade all on 62 hektarit. Seal kasvatatakse kultuurrohumaade segu, kus 

võimalusel on ka liblikõielised. 

 
 
3.4.2. Mullastik 

 
Agronoomilistest nõuetest lähtuvalt määravad kasutussobivuse mulla omaduste vastamine 

kultuuri biloogilistele omadustele, mulla harimiskindlus ning mulla haritavus (Astover 2005: 

13).  

Kuna Nopri talu asub Haanja kõrgustikul, on maapinna reljeef üsna künklik ja eriilmeline. 

Suurte kallete tõttu esineb erosioonioht, millega tuleb maaharimises arvestada.  

Haanja, Otepää, Valgjärve, Vastseliina ja Misso vallas kasutatavast põllumajandusmaast 

peab vähemalt 30% olema talvise taimkatte all (Head põllumajandus- ja 

keskkonnatingimused ... 2010, § 2 lg 1). 
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3.4.3. Lõimis 

 
Lõimis näitab erineva suurusega mineraalosakeste osakaalu ning vahekorda mullas. 

Savimuldades domineerivad väiksemad osakesed (Ø<0,02 mm) ning liivmuldades suuremad 

(Ø>0,05 mm). Muld jaotatakse lõimise alusel rasketeks (raske liivsavi ja savi), keskmisteks 

(kerge ja keskmine liivsavi) ning kergeteks (liiv ja saviliiv). Sobivaimad mullad enamikule 

kultuurtaimedele on keskmise ning kergema lõimisega (Penu 2005: 5). 

 

Joonis 2. Misso valla lõimised (Eesti-Läti koostööprojekti ...: 2010, autori koostatud) 
 

Misso valla peamisteks lõimisteks on turbad (34,7%), saviliivad (27,3%) ja liivad (27,1%),  

liivsavide osatähtsus on üsna väike (7,8%) (Eesti-Läti koostööprojekti ... 2010).  

Turbaid leiab Nopri talu põldudelt äärmiselt vähe, haritavate põldude peamisteks lõimisteks 

ongi saviliivad ja liivad. Misso valla peamiseks põllumajandusmaaks on kahkjad mullad 

(43%). 21% põllumajandusmaast on leetunud, deluviaalseid maid on 12% ja erodeerituid 

maid 10%. Misso vallas on põllumajandusmaaks ka 8% madalsoo muldi ning gleimuldi on 

põllumajanduses kasutuses vaid 6% (Eesti-Läti koostööprojekti ...2010).  
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Joonis 3. Misso valla põllumajandusmaa mullastiku jaotus, % (Eesti-Läti 

koostööprojekti ...: 2010, autori koostatud) 

Kahkjate ehk näivleetunud muldade profiil koosneb A-Baf-Ew-Bt-C2 või A-(Baf)-Ew-B-

C2 horisontidest. Valdavalt on huumusesisaldus keskmine või vähene ehk jääb 1,9...2,4% 

vahele. Mullaprofiili alumised kihid on raskema lõimisega kui ülemised. Nende muldade 

lähtekivimiteks on tavaliselt punakaspruun karbonaadivaene liivsavimoreen.  

Kahkjad mullad on paiknevad tavaliselt lainjal moreentasandikul. Neid muldi leidub palju 

Sakala kõrgustikul ja Kagu-Eesti lavamaal. Looduslikult on näivleetunud mullad happelised, 

kuid põllumuldadena on ülemised kihid lupjamise tõttu neutraalsed või nõrgalt happelised. 

Need mullad on üle keskmise viljakad ning seesuguseid muldi on kerge harida. Äärmiselt 

hästi sobib see muld talirukkile ja linale, aga ka rühvelkultuuridele. Pärast lupjamist sobivad 

siinsed mullad enamikele põllukultuuridele.  

Miinusteks on ajutine ülevesi ning vähene huumuse- ja kaltsiumisisaldus, suureks ohuks on 

ka mullatihese tekkimine. Kevadeti taheneb ja soojeneb mullapind aeglaselt. Säästmaks 

mulda, tuleks vältida raskete masinate kasutamist ülavee ajal, tingitud liigniiskusest on 

vajalik ka drenaažkuivendus. Siin tuleks perioodiliselt kasvatada heintaimi, et taastada 

orgaanilise aine varusid. Kuna mullad on happelised, on vajalik ka perioodiline lupjamine 

(Penu 2005: 6−19). 
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3.4.4. Happesus 

 
Mulla happesus on põhjustatud H+ ja OH- ioonide kontsentratsioonist mullas. 

Vesinikioonide vahekord määrab ära mulla reaktsiooni. Sõltuvalt sellest võib reaktsioon olla 

leeliseline, neutraalne või happeline. Kui ülekaalus on H+, siis on tegemist happelise 

reaktsiooniga. Kui H + ja OH- hulk on võrdne, siis on reaktsioon neutraalne.Vesinikioonide 

kontsentratsiooni tähistatakse pH-ga. (Astover 2006)  

Taimedele tekitab paremad pH tingimused regulaarne lupjamine ja mineraalväetiste 

efektiivsus suureneb. Lupjamisega langeb happesus minimaalseks ning seetõttu on võimalik 

saavutada neutraalsele mullale sarnased tingimused. Kui mulla pH on soodne, siis taimed 

kasutavad toitaineid efektiivsemalt ning seeläbi suureneb ka nende produktiivusus 

(Gomonova 2005 456−462).  

Mulla reaktsiooni saab paremaks muuta ka aluseliste väetistega, samuti lisades orgaanilisi 

väetiseid, milleks võib olla sõnnik, kompost, haljasväetised, põhk, adru jne. 

2012. aasta ja 2015. aasta mullaanalüüsid näitasid, et Nopri talu põldude mullad on 

suhteliselt happelised. 451,9 ha peal tehtud analüüsidest oli kõige rohkem ehk 163,9 hektarit 

5,5...6 pH-ga muldi ning 129 hektarit 5...5,5 pH-ga põlde. Kõigest 19 hektarit on neutraalse 

reaktsiooniga ehk 7...7,5 pH-ga.  

 

Joonis 4. Nopri talu muldade happesus, % (autori koostatud)  

 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/taimekasvatus/muld/mulla-reaktsioon-ja-happesus
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Nopri talu põldudel sai 2016. aastal teostatud lupjamist 52 hektaril. Igale hektarile sai 

laotatud 5 tonni lupja. Ka 2014. aastal lubjati 50 hektarit: sellele eelnenud viimatised 

lupjamised toimusid juba 7−8 aastat tagasi.  

 
 

3.5. Väetamine 
 
3.5.1. Lämmastik 

 
Enamik lämmastikväetisi lahustuvad hästi, nende omastatavus taimede poolt on suhteliselt 

hea. Mineraalväetistega mulda viidud lämmastikust kasutavad taimed esimesel aastal ära 

40...50% ja kokku külvikorras 50...60%. Väga hea agrotehnika (näiteks paikse väetamise 

kasutamisel) ja soodsa ilmastiku korral on ärakasutatava lämmastiku osa suurem. Ebasoodsa 

ilmastiku või mõne muu kasvuteguri madalseisu tõttu vegetatsiooniperioodi lõpuks mullas 

kasutamata jäänud ja väljauhtumise ohtu sattunud lämmastiku bioloogiliseks sidumiseks on 

soovitatav sügisel sisse künda peenestatud teraviljapõhku, see aitab vähendada põhjavee 

võimalikku reostumist (Rooma, Valdmaa 2007).  

Lämmastiku kogumass, mis 2016. aastal Nopri põldudele laotati, oli 48 056 kg. Sealhulgas 

sõnnikut anti kokku 11 657 tonni ning tonnis on kokku 2,46 kg lämmastikku. Seega 

sõnnikuga anti 30 750 kg/N. Mineraalväetisega anti 17 306 kg/N. Seda laotati kokku 508 

hektarile, mis tähendab seda, et orgaanilise väetisena 94 kg N/ha ning mineraalse väetisega 

34 kg N/ha.  

 
 
3.5.2. Fosfor 

 
Kui taimi kimbutab fosforivaegus, siis nende kasv pidurdub, kasvuperiood pikeneb, viljad 

ei valmi ning taimdes fosfor reutiliseerub. Kuid kui taimedel on fosfori üleküllus, siis 

generatiivorganite areng intensiivistub ning seisu- ja haiguskindlus suureneb. Kui taimes on 

ülemäärane fosfori kuhjumine siis see raskendab vase ja tsingi omastamist (Astover jt 2012).  

Nopri põldudel tehtud mullaanalüüsid näitasid, et üle poole muldadest, 235 hektarit (52%), 

on väikse fosforitarbega. 72 hektarit (16% pindalast) on suure fosforitarbega ning 105 

hektarit (30%) on keskmise fosforitarbega. Kõigest 9 hektarit on väga väikese tarbega.  
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Seega on Nopri talu põllud üsna fosforivaesed. 6,2 hektarit 452-st on väga suure 

fosforivaruga ja suure varuga on 44 ha. Kõige enam on väikese varuga (84,5 ha) ja väga 

väikese varuga põlde (168 ha). 

 

 

Joonis 5. Nopri talu muldade fosforitarve, % (autori koostatud) 

Sõnnikuga antakse 7875 kg ning mineraalväetistega 1980 kg fosforit, kokku anti 2016. aastal 

9855 kg fosforit. Kokku väetati 508 hektarit, seega 19,4 kg P/ha.  

 
 
3.5.3. Kaalium  

 
Kaalium suurendab taimede külmakindlust, põuakindust ja mullast vee omastamist ning 

parandab saagi kvaliteeti. Kui taimes on kaaliumivaegus, siis kasv pidrdub, samuti väheneb 

seisu-, külma-, põua- ja haiguskindlus. Sellega kaasneb saagikuse langus ning saagi kvaliteet 

halveneb. Kuid kaaliumi üleküllus pärsib magneesiumi omastamist ning loomadele tekitab 

magneesiumivaene rohusööt ainevahetushäireid (Astover jt 2012: 486). 

2%

16%

30%

52%

suur keskmine väike väga väike
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Joonis 6. Nopri talu muldade kaaliumitarve, % (autori koostatud) 

Mullaproovide andmed näitasid, et kaaliumväetise tarve on suur 65% maa-alal ehk 293,8 

hektaril. Keskmine tarve on 139,5 hektaril ehk 31% alanüüsitud maadest. Väga suur 

kaaliumi väetustarve on 18,3 hektaril ehk 4% maa-alal. 

 
 

3.6. Loomakasvatus 
 
3.6.1. Veisekarja struktuur 

 
Ettevõttes on veiseid kokku 430, nendest lüpsilehmi 190 ja noorloomi 240. Lõpptiineid 

mullikaid on karjas 16 ja kinniseid lehmi on 51. Kokku on talus loomühikuid 393. Karja 

olukorda kirjeldavad järgmised põhinäitajad: 

 Poegimisintervall on 14 kuud.  

 Kinnisperiood on 60 päeva.  

 Lehmade karjast väljalangevus on keskmiselt 30%.  

 Esmapoegiva mullika vanus on 25 kuud.  

 Vasikate surnultsündide osakaal on 4%.  

 Prakeerimise põhjusteks on jalad (30%), mastiit (15%), sigimine. 

 Karjas püsimine on keskmiselt 2,3 laktatsiooni.  

 Uuslüpsiperiood on 147 päeva. 
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3.6.2. Nopri talu piimatoodang ja -kvaliteet  

 
Nopri talu lehmade piimakus on suhteliselt kõrge, aastas saadakse lehmalt keskmiselt 

10 101 kg. 2015. aastaga võrreldes on piimatoodang 2016. aastal kasvanud 300 kg lehma 

kohta. 

Piima rasvasisaldust mõjutab kõige enam söötmine. Kiurikas ratsioon suurendab äädikhappe 

teket, vähendab vatsa happesust ja soodustab piimarasva sünteesi. Piima rasvasisaldust ja 

rasva koostist mõjutab samuti söödaratsiooniga antava rasva kogus ja allikas, kuid sellele 

avaldab mõju ka lehma kehakaalu muutus laktatsiooniperioodi jooksul. Arvestada tuleks ka 

tõugude eripärasid, kuna holsteini tõu rasva- ja valgusisaldus on madalam kui eesti punasel 

tõul (Kärt 2016). 

Nopri piima rasvasisaldus oli 2016. aasta detsembris 4,42% ning valgusisaldus 3,34%. 

Laktoosi ehk piimasuhkrut oli 4,75%. Nopri piima rasvasisaldus on kõige kõrgem novembris 

4,5%) ning madalaim juulis (3,8%). 

Joonis 7. Nopri talu piima rasvasisaldus 2016 a. kuude lõikes, % (autori koostatud) 

Piima valgusisaldus võib muutuda aastaaja, söötmise ning udaratervise tõttu. Piima 

valgusisaldus on madalaim juulis-augustis, sügisest hakkab see tõusma ning on kõrgeim 

jaanuaris ja veebruaris. Kui somaatiliste rakkude arv piimas tõuseb üle 200 000/ml, hakkab 

piima valgusisaldus langema (Piima valgusisaldust ... 2003). Nopri talu piim kuulub 

eliitklassi, mis näitab, et toodetud piim on kõige kõrgema kvaliteediga. Selle 

kvaliteediklassiga piima somaatiliste rakkude arv ühes milliliitris piimas peab olema alla 

300 000 ning mikroorganismide arv piimas alla 50 000/ml. Nopri piima milliliitris oli 

2016. aastal keskmiselt 177 000 somaatilist rakku ning 13 000 mikroobi. 
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3.6.3. Karja söötmine 

 
Täisväärtuslik rohusööt piimakarja söödaratsioonis peab olema hea söödavusega, kõrge 

seeduvusega ja mõõduka proteiinisisaldusega (Palmeos 2014: 72−75). Maailmas on 

mäletsejate söödaratsioonis äärmiselt tähtsal kohal silo, moodustades kogu ratsiooni 

kuivainest umbes pool. Seetõttu on vaja pöörata suurt tähelepanu silo toiteväärtusele ja 

kvaliteedile, sest see mõjutab nii toodangut, loomade tervist kui ka sigivust. Kvaliteedi 

seisukohalt on tähtis, et silos oleks mükotoksiine võimalikult vähe (Kaldmäe 2014: 23−29). 

Mükotoksiinid söödas põhjustavad lehma haigestumise ja toodangu languse, kuid nende 

ainevahetusproduktid võivad sattuda ka piimatoodetesse. Kui söödas on mükotoksiine, 

võivad need jõuda ainevahetusproduktina piimatoodetesse, mis lõpuks võib ohustada 

tarbijate tervist (Alonso jt 2013).  

Nopri talu toodab karja jaoks põhisööda − silo, heina, põhu ja teravilja − ise. Lisa- ja 

täiendsöödad ostetakse sisse, et tagada söötmise kõrge kvaliteet.  

Lüpsikari on aastaringselt täisratsioonilise miksersööda peal lüpsilaudas vabapidamisel. 

Vaid 1,5 kuud kinnisperioodist on lüpsikari õues, saades suure osa söödavajadusest samuti 

miksersöödast.  

Nopri lüpsikarja söödaratsioonis on kuivainet 36...46,5%. Kinnistel lehmadel ja mullikatel 

on see näitaja 29,5% ja 31%. Ratsiooni kuivainest moodustab jõusööt 40,3...59,3% (Lisa 

2,3,4,5). 

 
 
3.6.4. Sõnnik 

 
Viimaste aastate praktika kohaselt on Nopris tekkinud 12 000 m3 5,77% kuivainega 

vedelsõnnikut ning 500 tonni tahesõnnikut aastas. Vedelsõnniku hulka juhitakse ka meierei 

heitvesi – vadak ja pesuveed. See lahjendab vedelsõnniku koostist märgatavalt, mistõttu 

erinevad Nopri läga näitajad Eesti keskmistest näitajatest: 

- kogulämmastiku (N) sisaldus on 2,46 kg/m3. Lahustuvat lämmastikku on sellest 

1,16 kg/m3; 

- kogufosforit on 0,62 kg/m3; 
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- kogukaaliumi on 1,66 kg/m3.  

Kogu sõnnik kasutatakse Nopri talu põllu- ja rohumaa väetamiseks. Kasutatakse ainult 

mulda või rohumaakamarasse viimise tehnoloogiat. Aastani 2014 laotati läga kevadel enne 

vegetatsiooniperioodi algust ja sügisel peale kolmandat siloniidet. Aastatega kogeti, et 

efektiivsem ja paremini teostatav on läga laotamine peale esimest siloniidet ning sügisel 

enne taliviljade külvi. Osa läga veetakse siiski ka peale kolmandat siloniidet. Tahesõnnik 

tekib noorkarjalauda põhuaedadest ja söödajäätmetest. Üheaastases aunas see kevadel 

segatakse ning sügisel laotatakse sügiskünni alla. 
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4. MUUTUSED MAHETOOTMISELE ÜLEMINEKUL 
 

4.1. Teraviljade saagikuse muutus 
 
Maheteravilja kasvupind ning saagikus on Eestis viimase kolme aasta jooksul tõusnud(Tabel 

5). Selle kolme aasta keskmine saagikus on 1,5 t/ha, mis on märkimisväärselt väiksem 

tavaviljelusega toodetud teraviljast.  

Tabel 5. Teraviljade keskmine saagikus (Statistikaamet PM07, PM41) 

  2013 2014 2015 

Maheteravilja kasvupind (ha) 23 090 27 182 28 168 

Maheteravili (tonni) 32 720 37 271 47 858 

Keskmine saagikus (t/ha) 1,4 1,4 1,7 

Tavateravilja saagikus (t/ha) 3,1 3,7 4,4 

 

Tavaviljeluses toodetud vilja 2016. aasta saagikus oli 2,7 t/ha. See teeb kokku nelja aasta 

keskmiseks saagikuseks 3,5 t/ha.  

Tavaviljeluse ja maheviljeluse teraviljasaagikuste vahe on drastiline: 43% mahevilja 

kahjuks. 

Arvutuste tegemisel võeti aluseks aastatel 2008−2012 tehtud Olustvere katsed, kus võrreldi 

teraviljade saagikuse erinevust sõltuvalt viljelusviisist. Selle ajendiks oli asjaolu, et enamik 

Nopri talu põlde on näivleetunud mullal nagu katsealalgi. Katse (Maheviljeluse eri viiside ... 

2013) tulemuseks saadi, et sõnnikut saanud mahekülvikorras oli kaera saagikus seitsme aasta 

keskmisena 1,8 t/ha ja rukkil 2,2 t/ha. Mõõduka intensiivsusega tavaviljeluse puhul oli 

kaerasaak 2,6 t/ha ning rukkisaak 2,5 t/ha (Tabel 6). 

Tabel 6. Viljelusviiside mõju teraviljade saagile (Maheviljeluse eri viiside ... 2013, autori 
koostatud) 

 Tavaviljelus 
(t/ha) 

Mahe, 
sõnnikuga 

(t/ha) 

Mahe, 
sõnnikuta 

(t/ha) 

Tavaviljeluse ja sõnnikuga 
maheviljeluse saagi vahe 

(t/ha) 

Vahe 
(%) 

Kaer 2,6 1,8 1,5 0,8 29,5 

Rukis 2,5 2,2 2,0 0,3 12 

Oder  2,3 1,6 1,4 0,7 30,4 

Nopri talu kolme viimase aasta odra ja kaera saagikused on olnud keskmiselt 3,7 t/ha. 
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Katsetulemusena selgus, et maheviljeluses on odra saagikus 30,4% väiksem, millest võib 

järeldada, et Nopri odrasaak oleks maheviljeluses 2,6 t/ha. Kaera puhul oli märgata 

analoogset saagikuse langust  ehk saak väheneks 29,5% ning oletuslikuks kaerasaagiks 

siinsete mahtude juures oleks 2,6 t/ha. Kahe viimase aasta rukki keskmine saagikus on olnud 

4,5 t/ha ning maheviljelusele üle minnes saaks oletuslikuks rukkisaagiks 3,9 t/ha (Tabel 7). 

Tabel 7. Nopri teraviljade tavatootmisega saagid ja oletuslikud saagid mahetootmises 
(autori koostatud)  

 2016 
saagikus 

(t/ha) 

2015 
saagikus 

(t/ha) 

2014 
saagikus 

(t/ha) 

Keskmine 
(t/ha) 

Oletuslik 
muutus (%) 

Oletuslik 
saagikus 

(t/ha) 

Oder 3,6 3,8 3,9 3,7  30,4 2,6 

Kaer 3,4 4,1 3,5 3,7  29,5 2,6 

Rukis 4,2 4,8 − 4,5  12  3,9 

 

Kuna Nopri tegeleb taimekasvatusega vaid piimakarjale sööda tootmise eesmärgil, on 

äärmiselt tähtis valida söödaks sobilikud ning Nopri muldadele sobivad kultuurid. Tänaseks 

on välja kujunenud kaera, odra ning taliviljade kasvatamise eelistused. Kogu karja 

teraviljavajadus on 734 tonni (vt lisa 5), kuid seejuures tuleb arvestada ka kadudega. Nopri 

teravilja kogusaagiks aastal 2016 oli 751 tonni. Maheviljelusviisile üle minnes saaks samalt 

pinnalt 562 tonni, mis tähendaks 189-tonnist puudujääki (Tabel 8). 

Tabel 8. Nopri talu teravilja kogusaagikus ja oletuslik kogusaagikus maheviljeluses (autori 
koostatud) 

 
Hektarid Keskmine 

saagikus (t) 
Saagikus 

mahedas (t) 
Saagikus 
tavas (t) 

Saagikus 
mahedas (t) 

Oder 74 3,7 2,6 273,8 192,4 

Rukis 46 4,5 3,9 207 179,4 

Kaer 73 3,7 2,6 270,1 189,8 

   Kokku 750,9 561,6 

 

Saamaks sama kogusaaki ka maheviljeluses, on vaja suurendada teravilja kasvatamise 

pindala. Kasvupindala tuleks suurendada 25%, mis tähendaks 48 hektari lisamist 

teraviljapõldude alla.  

Lisaks kasvupindade suurenemisele tuleks arvestada ka mullaharimisvõtete muutusega. 

Nopri talus teostatakse teraviljade puhul järgmist: kündmine, libistamine, harimine, 
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külvamine-väetamine, taimekaitse, koristamine, läga laotamine ning kündmine. 

Mahepõllumajanduslikus tootmises vahetuks keemiline taimekaitse mehaanilise 

umbrohutõrje ja sügisese kõrrepõldude koorimise vastu (Tabel 9).  

Tabel 9. Tavaviljeluse ja maheviljeluse töökäigud 

Tavapõllumajanduslik tootmine Mahepõllumajanduslik tootmine 

Kündmine Kündmine 

Libistamine Libistamine 

Külvamine Läga laotamine 

Väetamine Külvamine 

Taimekaitse – pritsimine  Äestamine 

Koristamine Äestamine 

Läga laotamine Koristamine 

Taimekaitse – pritsimine  Taimekaitse – kõrrekoorimine 

 
 

4.2. Põldheina saagikuse muutus 
 
Nopri talus enim kasutatud rohumaasegu koosneb punasest ristikust, põldtimutist, harilikust 

aruheinast, karjamaa raiheinast ja itaalia raiheinast. Varem on kasutatud suuremal määral ka 

lutsernisegusid, praegu on neid umbes 7% kõigist rohumaadest. Kõrreliste puhaskülve 

põuatundlikkuse ja madala boniteedi tõttu ei kasutata. 

Väetamispraktikana on kasutusel kevadine AN-34 külv normiga 100 kg väetist hektarile 

ning alates 5. juunist läga laotus kõigile rohumaadele normiga 25 t/ha. 

Ettevõttes tehakse esimene niide mai lõpus või juuni alguses, teine 10. juuli paiku. Viimane 

ehk kolmas niitmine tehakse tehakse sügisel, septembri lõpul. Saagikused on aastate lõikes 

olnud erinevad, jäädes madala mullaviljakuse tõttu Eesti keskmistele alla. Talus saadakse 

15% kuivainesisaldusega haljasmassi ühelt hektarilt keskmiselt 43 tonni ning sellest tehakse 

keskmiselt 2300 tonni silo. Aastate vältel on olnud silo kuivainesisaldus üsna varieeruv. 

Aastate keskmisena on see olnud 32%. Keskmiselt toodetakse talus umbes 150 tonni heina 

aastas, millest 10 tonni peaks olema vasikate söötmiseks sobilik eriti kvaliteetne hein. 

Võimaliku maheviljelusega võrdlemise aluseks võeti Jõgeval tehtud katsed. Sealsed näitajad 

on Nopri võrreldavad tavaviljelusega (väetatud mineraalväetise ja sõnnikuga). Tulemused 

haljasmassi saagikuses:  
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- esimesel aastal maheviljeluses (väetatud sõnnikuga) 41,7% väiksem; 

- teisel aastal 18,8% väiksem (Tabel 10). 

Tabel 10. Põldheina saagikus maheviljeluse ja tavaviljeluse võrdluses (Kompleksuuring 
2015, autori koostatud) 

Põldheina saak Mahe, sõnnikuga 
(t/ha) 

Tava, mineraalväetis 
+ sõnnik (t/ha) 

Saagi vahe (%) 

1. aasta põldhein Haljasmass 25 t Haljasmass 42,9 t Haljasmass 41,7% 

2. aasta põldhein Haljasmass 28 t Haljasmass 34,5 t Haljasmass 18,8% 

 

Maheviljeluse haljasmassi tagasihoidlikuma saagi põhjuseks võib olla kaaliumi- ja 

fosforipuudus. Neid elemente vajavad heintaimed rohkem kui teraviljad ja nende puudusel 

pidurdub heintaimede areng. Seetõttu ongi maheviljeluses soovitatav koristada põldheina 

kaks korda, kuna muidu jääks fosfori ja kaaliumi bilanss maheviljeluses negatiivseks. 

Kolmanda niite saak oleks niikuinii suhteliselt väike ega mõjutaks oluliselt saadavat 

söödakogust. 

Teise aasta haljasmassi saagikuse vähenemist saab seletada sellega, et ristiku osakaal põllul 

väheneb. See võib olla tingitud haigustest ja talve kahjustustest ning väljaminekust pärast 

ädala õitsemist, mis soosib kõrreliste heintaimede survet (Sepp 2015: 6−8). 

Kahe aasta põldheina keskmine haljasmassi saak on maheviljeluses 30% väiksem. Kuna 

Nopri praegune põldheina saagikus on 20 t/ha, siis maheviljeluses oleks selleks 14 t/ha 

(Tabel 11). 

Tabel 11. Põldheina saagikus Nopri talus ja oletuslik saagikus mahedas (autori koostatud)  

 Nopri talu saagikus, 

mineraalväetis + sõnnik 

Saagi vahe Oletuslik saagikus 

mahedas, sõnnikuga 

Põldheina 

saak 

Haljasmass 20 t/ha Haljasmass väheneb 30 %  Haljasmass 30 t/ha  

 

Praegu katab loomakasvatuse söödavajaduse (2017 tonni silo ja 145 tonni heina) 255 ha 

rohumaad. Saamaks sama saaki, oleks tarvis suurendada rohumaade pindala 104 hektari 

võrra, seega peaks rohumaade kogupindala maheviljeluses olema 360 hektarit.  

 

4.3. Piimakuse muutus 
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Aastal 2015 oli tavatootmises keskmine piimatoodang 8442 kg lehma kohta aastas, samas 

keskmine piimalehm mahetootmises andis 5676 kg piima aastas (Tabel 12). Seega piimakus 

mahepiimatootmises on ligi 32,7% väiksem.  

Tabel 12. Eesti mahelehmade arv ja keskmine toodang aastatel 2014–2015 jõudluskontrolli 
andmetel (Leming jt. 2016) 

 2014 2015 

Piimalehmad 1202 1200 

Toodang lehma kohta (tonni) 5695 5676 

 

Nopri talus saadakse keskmiselt 10 101 kg piima lehma kohta aastas. Karjas on holstein-

friisi (u 80%) ja eesti punast (u 20%) tõugu loomad. Seevastu mahekarjades on väiksema 

tootlikkusega tõugude osatähtsus suurem kui tavatootmisega karjades. Selle kinnituseks 

andis 2010. aasta põhjal Eesti holstein tavatootmise juures 7778 kg piima lehma kohta, kuid 

maheviljeluses andis samast tõust loom 5949 kg piima − tavatootmises 23,5% rohkem kui 

mahetootmises. Seega oleks eeldatav Nopri karja keskmine piimakus mahetootmise puhul 

7727 kg lehma kohta.   

 
 

4.4. Piima omahind Nopris 
 
Aastal 2016 oli Nopri talu piima omahind 0,273 €/kg. Tänu saadud toetustele vähenes see 

0,251 €/kg peale. Alloleva arvestuse tulemusel oleks piima omahind maheviljeluses 0,452 

€/kg ning tänaste toetuste tingimustes 0,393 €/kg. 

Seega kallineks piima omahind mahetootmisele üleminekul ilma toetusteta 38% ning 

üleminekul toetusi arvestades oleks omahinna tõus 36% (Tabel 13). Kirjanduse põhjal võib 

öelda, et piima omahind muutub kallimaks. Ühe lehma kattetulu on tavatootmises 1 301, 

kuid mahetootmises oleks piimatoodangu kattetulu 780 € lehma kohta. 

(Põllumajandusministeerium 2011). Seetõttu võib öelda, et tavatootmises on kattetulu 40 % 

kõrgem kui mahetootmises.  
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Tabel 13. Piima omahind Nopri talu tavatootmises ja oletuslik hind mahetootmises (Nopri 
talu raamatupidamine, autori koostatud) 

Kulud Lehma kohta Kulu vähenemine/ 
suurenemine (%) 

Oletuslik muutus 

Sööt ja selle tootmine 2020,27 +30 2626,35 

Kemikaalid 46,90 -60 28,14 

Väetised 87,59 -55 48,18 

Seemnekulu 73,58 +50 110,38 

Kütusekulu 112,32 +33 149,38 

Seemendus 14,87 -33 9,81 

Elekter 81,18 -2 79,56 

Veterinaaria 40,95 -64 26,75 

Veoteenused 2,28 0 2,28 

Tööjõud 334,00 +24 380,81 

Piimafarmi amort 59,82 +10 72,38 

Farmi masinate amort 21,08 0 21,08 

Söödatootmismasinate 
amortisatsioon 27,35 +9 32,49 

Laenuintress 15,69 +5 17,30 

Kulud kokku 2937,89 
 

3601,89 

Kõrvaltoodang    
Vasika väärtus 88 0 88 

Sõnniku väärtus 93 0 93 

Kulud põhitoodangule 
kokku  2756,89 +19 3423,89 

Piimatoodang 10101,83 -25 7576,37 

1 kg omahind 0,273 +38 0,452 

Toetused lehma kohta 225 +50,6 444,7 

Piima omahind toetustega 0,251 +36 0,393 

 

Mahetootmisele üleminekuga kaasneksid Nopri talus olulised muutused. Investeeringute 

maht kasvaks, kuna peaks looma mahetootmise nõuetele sobivad tingimused. Praeguses 

Nopri lüpsifarmis on loomale arvestatud 7,2 m2 pinda ning noorloomalaudas on sama näitaja 

6,4 m2. Loomakasvatushoonete pindalad on küll vastavuses maheloomakasvatuslike 

nõuetega, kuid siiski tuleks teha investeeringuid jalutusalale ja karjamaade rajamisele, 

ehitada väljapääsud robotlauda kõikidele lüpsigruppidele jne.  

Arvestuste kohaselt peaks sama suure karjaga suurenema ettevõtte pindala. Hetkel on ühe 

loomühiku kohta 1,37 ha, kuid mahetalu puhul oleks tarvis 1,75 ha. Käimasoleva lüpsilauda 

laiendusega suureneb veiste arv, mistõttu on kasvab loomühikute arv 450 peale ning see 
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eeldab maaressursside täiendamist 255 ha võrra ehk ettevõtte kogupindala oleks seejuures 

785 ha. Praeguses olukorras suureneb konkurents põllumaadele ja sellest tingitult võib 

tekkida haritava maa defitsiit või tõusta rendihinnad; samuti kasvaksid transpordikulud. 

Mahepõllundus vajab täiendavad väljaminekuid masinapargile, mis sobiks maheviljeluse 

tingimustesse. Esmainvesteeringud oleksid ökoäkke ja tüükultivaatori ost. Samas poleks 

võimalik loobuda ega müüa ka praegu kasutuses olevaid seadmeid, näiteks 

umbrohutõrjepritsi. Kulutused masinapargi hooldusele ja remondile suureneksid haritava 

pindala suurenemise tõttu kolmandiku võrra, seejuures masintööde kulud hektari kohta oleks 

Nopri talu puhul mahetootmises ligilähedased tavatootmiskuludega. Mullaharimise 

töökäikudest tuleks mahedale üle minnes asendada taimekaitse pritsimine mehaanilise 

taimekaitsega: äestamise, kultiveerimise ja koorimisega. 

Maheviljeluses suurenevad väljaminekud tööjõule. Selle põhjusteks kolmandiku võrra 

suurenev haritava maa pind ning suurem tähelepanu loomade heaolule, sealhulgas 

karjatamiskohustuse täitmisele. Viimane tähendab kohustust lasta loomi karjamaale, mis 

eeldab karjamaade rajamist ning hooldust. Karjatamine nõuab ka täiendavat ajakulu, kuna 

on vaja tagada regulaarse jalutamise korraldamine, piisavad karjamaad ning jootmine. 

Selleks, et mahetootmises hakkama saada, on vaja kogu meeskonna ümberkoolitamist ja 

mahevõtete juurutamist. Kirjanduse põhjal võib öelda, et karjatamiskulud oleks piimalehma 

kohta kokku 350 €. 

Mahemajandamisega kaasnevad ka suuremad väljaminekud seemnele, kuna sisse tuleb osta 

mahepõllumajanduslikku seemet, mis on tavaseemnest 50...100% kallim. 

Nopris toimub vasikate jootmine automaatjootjaga, mis väljastab vajaliku pulbrist tehtud 

segu neli korda ööpäevas igale vasikale. Mahetootmises tuleks vasikatele korraldada 

naturaalse piimaga jootmine kolme kuu vältel. Sisuliselt tähendakss see pulbrist loobumist 

ning ehtsa piima automaatjootmisse organiseerimist.  

Piima omahind tõuseks oluliselt piimatoodangu languse tõttu. Maheloomakasvatuses on 

jõusöötade kasutamine piiratud, mistõtu jääb söötades puudu proteiini. Proteiinipuudus on 

üks põhjuseid, miks maheviljeluses toodang väheneb.  

Seemendamine on mahekasvatuses enamasti tõupulliga, seetõttu vähenevad 

seemenduskulud, kuid need asenduvad tõupulli pidamiskuludega. Sinna alla kuuluvad 

sööda-, aja- ja veterinaarkulud ning see vajab ümberkorraldusi karja taastootmisel.  
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Mahekarjas tuleb pöörata enam tähelepanu loomade heaolule, kuna nende ravi ei ole nii 

kergekäeline kui tavatootmises − loomade haigestumisel on suurem negatiivne mõju.  

Mahetootmise toetustes ei saa tulevikus kindel olla, kuna mahetootmise suure laienemise 

tõttu võivad teotuste määrad pinnaühiku või looma kohta väheneda. See aga viiks piima 

omahinna mahepidamises veelgi kõrgemale.  

 
 

4.5. Omahinna alandamise võimalused 
 
Uuringute kohaselt on Eesti tarbija nõus maksma mahetoodangu eest 10% enam kui 

tavatoodangu eest. Käesolevate arvutuste kohaselt tõuseks mahepiima omahind praegusega 

võrreldes 36%, mis tõstaks ka väärindatud toidu hinda. Tuleks leida viise, kuidas alandada 

piima omahinda, et olla turul konkurentsivõimeline. 

Aastal 2016 müüs Nopri talu toodetud toorpiima järgmiselt: 45% AS Valio juustutööstusele, 

55% Nopri Talumeirei OÜ-le. Kui toimuks üleminek mahetootmisele, siis oleks 

suurtööstusele piima müük kahjumlik, kuna mahepiim müüdaks tavapiima hinnaga. Kahjuks 

on suure osa mahepiima saatus just selline. Seega eeldaks mahepiimatootmisega kasumisse 

jõudmine müüki vaid Nopri oma piimatööstusele, et saada omahinnast kõrgemat hinda. 

Seetõttu oleks vajalik piima täies mahus töötlemine kohapeal. Viimane eeldab olulist 

nõudluse kasvu mahepiimatoodete turul Eestis või kõrge lisandväärtusega juustu tootmist ja 

turundamist maailma ostujõulistesse kohtadesse. Nopri meeskond tegutseb selles suunas 

pidevalt ja intensiivselt. 

Suurim omahinna vähendamise võimalus on majandada keskmisest mahemajandamisest 

efektiivsemalt. Selleks on tänapäeval olemas väga palju eeldusi, suurim neist on laialdase 

maailmakogemuse omandamise lihtsus. Näiteks internet võimaldab ka võõrkeelse tarkuse 

talunikule arusaadavaks tõlkida.  

Teine oluline võimalus on kasutada suurtootmise tingimustes maheviljeluseks maailma 

parimat tehnoloogiat. Vajadusel saab seda jagada naabritega, kui mahetootjaid juurde tuleb. 

Kolmas võimalus on süvitsiminev koostöö teadlastega, et leida parimad viisid Eesti ja Nopri 

jaoks. 

Sõnnikumajanduse mõistlik juurutamine mahemajandusse omab suurt potentsiaali. 
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Arvestades, et praeguse läga NPK-kontsentratsioon on meierei heitvete tõttu üsna madal, on 

ka kulutused vedelsõnnikuga väetamisele kõrged. Seetõttu tuleks leida lahendused, kuidas 

suurendada NPK sisaldust lägas. Oluline koht siin oleks puhastamist võimaldava heitvee 

suunamine puhastisse – seda nii farmi kui meierei puhul. Ka tuleks teha arvutused, kas 

lägaveoteenus on mõttekam kui ise masina ostmine sellega töötamine.  

Leidmaks viise võimalikult otstarbekalt tootmiseks, tuleks vahetada kogemusi maailma 

teiste maheettevõtetega ning asuda reaalsele koostööle puhta toidu tootmisel.  

Nopri talu toetab Organic Estonia algatust ning soovib edaspidi selles ühistöös intensiivselt 

osaleda.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida, kuidas muutuksid piimatootmiskulud tavatootmiselt 

mahetootmisele üleminekul Nopri talus. Seega sooviti teada saada, milliseid muudatusi 

mahetootmisele üleminek eeldab ning kuidas need kajastuksid piima omahinnas. 

Omahinna arvestusel on kasutatud erinevaid allikaid. Viljelusviiside saagiandmed teravilja 

ja põldheina kohta võeti kirjandusest. Teraviljade puhul võeti aluseks Olustveres tehtud 

põldkatsed. Need sobisid kõige paremini, kuna enamik Nopri talu põlde on näivleetunud 

mullal nagu Olustvere katsealal. Selgus, et Nopri talu teravilja kogusaagikus jääks loomade 

söödavajaduste rahuldamiseks kasinaks. Nopri kari vajab söödaks 734 tonni teravilja, kuid 

maheviljeluses oleks saak samalt pinnalt vaid 562 tonni. Saamaks mahedas sama suurt 

kogusaaki, peaks Nopri talu teraviljade kasvupindala suurendama 25% võrra, mis tähendaks 

48 hektari maa lisamist teraviljapõldude alla. Nopri talu tänane silovajadus karjale on 2017 

tonni, kuid põldheina saagikuse languse tõttu peaks selle kasvupinda suurendama. Nopri talu 

põldheina aastane haljasmassi saak on 43 t/ha, kuid mahetalus oleks saagikus vaid 30 t/ha 

ehk põldheina saagikus langeks ligi 30%.  

Nopri piimakari koosneb peamiselt Eesti hosteini tõugu veistest. Tavatootmises annab Eesti 

hosteini tõug 23,5% rohkem piima kui mahetootmisega talus. Seega võib arvutuste põhjal 

eeldada Nopri mahekarja keskmiseks piimakoguseks lehma kohta 7727 kg aastas, samas kui 

2016. aastal andis keskmine Nopri karja lehm 10 101 kg piima.  

Nopri talu 1 kg piima omahind on 0,273 €, tänu toetustele langeb see 0,251 € peale. Oletuslik 

mahepiima hind on 0,452 €, toetustega oletatavasti 0,393 €. 

Toetusteta kallineks piima omahind 38% ning toetustega oleks vahe 36%. Piima omahinna 

kasvu mahetootmises põhjustaks peamiselt kallim sööt, investeerimisvajaduse kasv ja 

madalam kogutoodang.  

Uurimustöö hüpotees pidas paika. Töös teostatud arvutuste ning analüüsi põhjal järeldati, et 

kui Nopris minnakse üle mahetootmisele, siis talu saagikused ja ka piimakus langeks. See 

omakorda tingiks piima omahinna tõusu ligikaudu kolmandiku võrra.  
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LISAD 

Lisa 1. Tavapiimatootmisega karja ja mahetootmisega karja 1999. a 
kulude võrdlus 
 

Kulud Tavatoodang 

($) 

Mahetoodang 

 ($) 

Vahe (%) 

Kemikaalid 37 0 -100 

Toll 46 100 +54 

Sööt 661 966 +32 

Väetised ja lubi 97 47 -52 

Turustamine 111 50 -55 

Kütus, õli 62 58 -7 

Kindlustus 63 58 -8 

Intress 165 113 -32 

Tööjõud 196 133 -32 

Rent 60 62 -3 

Remont 230 164 -29 

Seemned, taimed 43 2 -95 

Tarvikud 162 154 -5 

Maksud 82 61 -26 

Kommunaalkulud 96 87 -10 

Veterinaaria 107 64 -40 

Muu 94 67 -29 

Seemendusmaterjal 32 0 -100 
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Lisa 2. Nopri piimalehmade söödavajadus  
 

Söödaliik Aastane sööda 

kogus lehmale 

(kg) 

Aastane 

sööda 

kogus 

karjale 

(kg) 

Sööda 

kogus 

lehmale 

KA (kg) 

Sööda 

kogus 

karjale 

KA (t) 

Sööda 

strukuur 

(%) 

Sööda 

ME 

sisaldus 

ME MJ 

kokku 

Hein 720 141 840 597,6 113,544 9,8 9,2 5497,92 

Silo 7830 1 542 510 2583,9 490,941 42,2 9 23255,1 

Mais 790 155 630 679,4 129,086 11,1 14,2 9647,48 

Teravili 3300 650 100 1089 206,91 17,8 12,8 13939,2 

Rapsikook 1300 256 100 1170 222,3 19,1 13,4 15678 

Kokku 13 940 2 746 180 6119,9 1162,781 100,0   68017,7 

Aastane energiavajadus ühele loomale, 

MJ   
68 017,7 

Aastane energiavajadus kogu karjale, 

MJ  
13 949 570 
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Lisa 3. Nopri vasikate söödavajadus 
 

  

Söödaliik Aastane sööda 
kogus vasikale 

(kg) 

Aastane sööda 
kogus karjale 

(t) 

Sööda 
kogus 

KA (kg) 

Sööda 
kogus 

karjale 
KA (t) 

Sööda 
strukuur, 

(%) 

Sööda 
ME 

sisaldus 

ME MJ 
kokku 

Hein 182 3640 151,06 3,0212 7,2 9,2 1389,752 

Silo 1460 29 200 481,8 9,636 22,8 9 4336,2 

Mais 275 5500 236,5 4,73 11,2 14,2 3358,3 

Teravili 1000 20 000 830 16,6 39,3 12,8 10624 

Rapsikook 456 9120 410,4 8,208 19,5 13,4 5499,36 

Kokku 3373 67 460 2109,76 42,1952 100,0   25 207,612 

Aastane energiavajadus ühele  

loomale, MJ  
25200 

Aastane energiavajadus kogu  

karjale, MJ  
504000 
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Lisa 4. Nopri mullikate söödavajadus 
 

Söödaliik Aastane 

sööda kogus 

mullikale 

(kg) 

Aastane 

sööda 

kogus 

karjale (t) 

Sööda 

kogus KA 

(kg) 

Sööda 

kogus 

karjale 

KA (t) 

Sööda 

strukuur 

(%) 

Sööda 

ME 

sisaldus 

ME MJ 

kokku 

Põhk 780 85 800 647,4 71,214 19,7 9,2 5956,08 

Silo 4050 445 500 1336,5 147,015 40,6 9 12 028,5 

Teravili 165 18 150 136,95 15,0645 4,2 12,8 1752,96 

Rapsikook 1300 143 000 1170 128,7 35,6 13,4 15 678 

Kokku 6295 692 450 3290,85 361,9935 100   35 415,54 

Aastane energiavajadus ühele loomale, 

MJ 
35 400 

Aastane energiavajadus kogu  

karjale, MJ 
3 894 000 
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Lisa 5. Karja söödavajadus kokku 
 

Söödad Vajadus  

lehmadele (t) 

Vajadus  

vasikatele (t) 

Vajadus  

mullikatele (t) 

Kokku (t) 

Silo 1542,5 29,2 445,5 2017,2 

Hein 141,8 3,6  − 145,4 

Põhk  −  − 85,8 85,8 

Teravili 650,1 20,0 18,2 688,3 

Mais 155,6 5,5   161,1 

Rapsikook 256,1 9,1 14,3 279,5 

Kokku 2746,1 67,4 563,8 3377,3 
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Lisa 6. Toetusmäärad Nopri talule 
 

 

  

Toetuste ühikumäärad (€/ha) Tavatootmine Mahedale 

ülemineku-

periood 

Mahetootmine 

MAH toetus    

Pikaajaline rohumaa  − 27 25 

Teravili  − 138 125 

Kuni kolmeaastane rohumaa   88 80 

Mahepõllumajanduslikult peetavad 

veised 

− 94 85 

Sertifitseeritud seemnega külvatud 

teravili  

− 28 25 

KSM toetus  50 − − 

Sh mustkesa ja sööti jäetud maa 0 − − 

Veekaitse nõuete täitmise lisamakse 

(50% talvist taimkatet) 

2 − − 

Otsetoetused    

Ühtne pindalatoetus 79,64 79,64 79,64 

Rohestamine 36,14 36,14 36,14 
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SUMMARY 
 

THE IMPACT OF CONVERTING TO ORGANIC FARMING TO THE NET COST OF 

MILK PRODUCTION AT NOPRI FARM 

 

The aim of this work is to analyse how the cost of milk production would change if Nopri 

Farm converts from conventional to organic production. Thus it is wished to find out what 

kind of changes the conversion would require and the impacts of those on the net price of 

milk.  

Different sources have been used for calculating the net price. Literature values for cereal 

and grass field yields have been used. The cereal values are based on studies carried out at 

Olustvere. Those were most suitable, because the soils at Olustvere are most similar to Nopri. 

It was discovered the total cereal production at Nopri farm would not be sufficient for 

providing enough feed. Nopri cattle require 734 tonnes of grain per year, but from organic 

production the annual yield form the same amount of land would only be 562 tonnes of grain. 

To ahcieve the same yield through organic production Nopri farm would have to increase its 

arable land by 25%, which would mean that another 48 hectares of land would be required. 

The current requirement for silage at Norpi farm is 2017 tonnes per year, but because of the 

lesser yield of field grass its land area would have to be increased. The annual yield of field 

grass at Nopri is 43 tonnes per hectare, but with organic production this would be only 30 

t/ha, which is a drop of about 30%.  

The main breed of Nopri milk herd is the Estonian holstein. In conventional production the 

Estonian holstein is reported to give 23.5% more milk than in organic production. Thus 

based on calculations it is estimated that the average milk production per cow at Nopri will 

be 7727 kg per year, because in 2016 the average cow of Nopri gave 10101 kg of milk.  

The net price of 1kg of milk at Nopri is 0.273 €, but with subsidies this decreases to 0.251 

€. The estimated price of organic milk would be 0.452 € and with subsidies 0.393 €.  

Without subsidies the increase of price would be 38% whereas with subsidies the change 

would be 36%. The main reasons why the net price of milk in organic production would 

increase are more expensive feed, need for more investments and lower total production.  
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The hypothesis of the study was found to be correct. The calculations and analysis carried 

out in the work showed that if Nopri converts to organic farming the yields of feed and milk 

would decrease. This in turn would result in the increase of the net price of milk by about a 

third.    
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