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Mahepõllumajandusliku tootmise üheks olulisemaks tootmisharuks on maheveisekasvatus, 

mis jagatakse piima- ja lihaveisekasvatuseks. Kuna mahepõllumajanduslikes 

veisekasvatusettevõtetes tuleb loomi sööta mahesöödaga ning söödakulud moodustavad  

suure osa kogukuludest, on tootjad küsimuse ees, kuidas varustada ettevõtet mahesöödaga- 

kas toota mahesööt ise või see osta ettevõttesse? Bakalaureusetöö eesmärk on uurida, 

kuidas maheveisekasvatuse ettevõtetes varutakse sööta ning analüüsida sööda varumise 

majanduslikke aspekte Eestis aastatel 2012-2015. Uurimistöös kasutatakse esmaseid ja 

teiseseid andmeid ning analüüsimeetodina algandmete võrdlevat analüüsi erinevate 

tootmistüüpide lõikes FADN andmebaasi ja tootjatele suunatud küsitluse põhjal. Analüüsi 

järeldustena saab välja tuua, et suurem osa loomadele vajaminevast söödast toodetakse 

ettevõttes kohapeal ja ostetakse peamiselt mineraalaineid, soola ja jõusööta. Nii 

mahepõllumajanduslikus piimaveisekasvatuses, lihaveisekasvatuses kui ka piima- ja 

liheveisekasvatuses moodustavad söödakulud umbes kolmandiku kogukuludest. 

Piimaveisekasvatuses on söödakulude osatähtsus kogukuludest teiste tootmistüüpidega 

võrreldes pisut kõrgem. Piimaveisekasvatuse söödakulude osatähtsus vahetarbimisest jääb 

uuritaval perioodil vahemikku 44-49%, lihaveisekasvatuses jääb see näitaja 41-45% 

vahemikku. Tootlikkusnäitajate analüüsi tulemused näitavad, et mahepiimakarjakasvatuse 

tootlikkusnäitajad on kõrgemad kui mahelihaveisekasvatuse vastavad näitajad.    

Märksõnad: maheveisekasvatus, FADN , tootlikkus, mahesööt, söödakulu 
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The most important branch of production of agricultural production is cattle farming what 

is parted to dairy cattle and beef cattle. As organic farming cattle farms set the standard to 

feed animals with organic feed and feed costs forms a big part of the total inputs, the 

manufacturers stand in front of the question-how to supply farms with organic feed: 

produce the organic feed by themselves or buy it. Bachelor thesis aims to explore how 

organic cattle companies supply feed and analyse economic aspect of feed supply in 

Estonia in years 2012-2015. The research used primary and secondary data and the input 

data comparative analyse by type of farming on the basis of FADN and poll targeted to 

manufacturers as analyse method. Analyse conclusion brings out that all the necessary feed 

is produced on the spot of the enterprise and prevalently mineral substance, salt and 

protein feed is bought. Thus in organic dairy cattle farming, beef cattle farming and in 

dairy and beef cattle farming the feed costs form about one third of total inputs. In dairy 

cattle farming the relative importance of feed costs is a bit higher in comparison with other 

type of farming. The feed costs of dairy cattle farming relative importance in intermediate 

consumption stays in interval 44-49% in 2012-2015 and in beef cattle this indicator stays 

in interval 41-45%. The analysis of productivity show that the productivity indicators of 

organic dairy cattle farming are higher than the same indicators in organic beef cattle 

farming. 
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SISSEJUHATUS 

Mahepõllumajanduse populaarsus Eestis on viimastel aastatel liikunud tõusujoones. 

Tarbijad on muutunud tervise aspektis teadlikumaks ja soovivad, et toit nende laual 

pärineks kodumaisest, keskkonnasõbralikult toodetud toorainest. Kui on nõudlus, on 

tagatud ka pakkumine ja sellega seoses on suurenenud mahetootjate arv, kelle eesmärk on 

katta mahepõllumajanduslik turuosa mahetoodetega, mis on eelduseks tervema ühiskonna 

loomisel ja säilitamisel.  

Põllumajandustootmise üheks olulisemaks tootmisharuks on veisekasvatus, mis jagatakse 

liha- ja piimaveisekasvatuseks. Majanduslikust seisukohast lähtuvalt on tootjale oluline  

saada piisav toodangu hulk, tagades samas toodangu mahepõllumajanduslikele nõuetele 

vastavuse ja hea kvaliteedi, mida otseselt mõjutab veiste söömus. Maheloomadele ei tohi 

kasutada tavatootmisest pärinevat sööta, seega kasvatab mahetootja vajalikud 

söödakultuurid ise või ostab teisest ettevõttest, mis vastab mahetootmise nõuetele. Küll aga 

kasvatavad suurema osa söötadest põllumehed ise, millega on tagatud kultuuride kindel 

päritolu ja kvaliteet. Osa jõusöötasid, näiteks rapsikook, ostetakse sisse, kuna selle osakaal 

söötmisel on madal ja selle tootmine ettevõttes ei oleks mõistlik. Kõige olulisem on veiste 

söödavajaduse määramine ja loomade selline toitainetega varustamine, et oleks tagatud 

loomade hea tervis ja loomupärane elutegevus ja seda kõike nii, et söödakulud oleksid 

võimalikult madalad. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, kuidas maheveisekasvatuse ettevõtetes varutakse 

mahesööta ning analüüsida sööda varumise majanduslikke aspekte Eestis aastatel 2012-

2015. 

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade maheveisekasvatusele ja mahesööda tootmisele esitatavatest 

nõuetest Eestis ja Euroopa Liidus ning tuua välja sööda tootmise iseärasused mahe- 

ja tavaveisekasvatuse ettevõtetes. 

2. Uurida, kuidas on aastatel 2012-2015 maheveisekasvatus Eestis arenenud. 

3. Analüüsida tootjatele suunatud küsitluse abil, kuidas maheveisekasvatuse ettevõtete 

söödaga varustamine toimub. 

4. Kalkuleerida ja analüüsida Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi põhjal 

mahesööda tootmise majanduslikke näitajaid.  



7 

Uurimistöö tugineb esmastele ja teisestele andmetele. Esmased andmed pärinevad 

mahepõllumajandusliku veisekasvatusega tegelevatele tootjatele suunatud küsimustikust 

ning teisesed andmed pärinevad Eurostat-i ja Põllumajandusliku raamatupidamise 

andmebaasist (Farm Accountancy Data Network – FADN).  Andmebaasist on võetud 

piima-,  liha-, ja piima- ja lihaveisekasvatuse mahepõllumajanduslike testettevõtete 

andmed aastatel 2012-2015. Meetodina kasutatakse kvantitatiivset analüüsi, täpsemalt 

algandmete võrdlevat analüüsi. Tootjatele suunatud küsimustiku abil täiendatakse 

majanduslike näitajate analüüsi. Teoreetilise osa koostamisel kasutatakse uurimistöid, sh 

bakalaureuse- ja magistritöid, projektide aruandeid, artikleid ja erinevaid teemakohaseid 

käsiraamatuid ja muid väljaandeid.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast – teoreetilisest ja empiirilisest. Töö teoreetilises 

osas antakse ülevaade mahepõllumajandusele, täpsemalt maheveisekasvatusele 

esitatavatest nõuetest Eestis, iseloomustatakse erinevaid mahesöötasid, mis tagavad 

kvaliteetse toodangu ning tuuakse välja erinevused mahe- ja tavasöötade tootmisel ning 

iseloomustatakse empiirilises uuringus kasutatud majandusnäitajaid. Empiirilises uuringu 

käigus kalkuleeritakse FADN andmebaasi testettevõtete põhjal erinevaud söödatootmisega 

seotud näitajad ja iseloomustatakse küsitluse põhjal maheveisekasvatuse ettevõtete 

söödaga varustamist.  
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1. MAHESÖÖDA TOOTMINE VEISEKASVATUSE 

ETTEVÕTETES 

1.1. Maheloomakasvatusele ja mahesööda tootmisele esitatavad nõuded 

Eesti mahepõllumajanduse areng sai alguse 1989. aastal Eesti Biodünaamika Ühingu 

asutamisega. Üheksakümnendate keskel mahepõllumajanduse areng mõnevõrra vaibus, 

kuid uue tõusu alguseks võib lugeda aastat 1997, mil võeti vastu esimene 

mahepõllumajanduse seadus (Luik jt 2008: 11-12). Mahepõllumajandus on valdkond, kus 

üldistele õigusaktidele tuleb järgida ka spetsiifilisi nõudeid.  

Mahepõllumajanduse seadusandlus ja nõuded on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides 

ühesugused. Kõige olulisemad on Euroopa Liidu nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 

mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta 

ja Euroopa Ühenduste komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse 

üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja 

kontrolliga. Eesti õigusaktidest reguleerivad mahepõllumajandust mahepõllumajanduse 

seadus, mis võeti vastu 2006. aastal, ja kuus rakendusakti. Tulenevalt töö teemast on 

oluline rakendusakt mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, mis võeti vastu aastal 2009 

ja mille neljas peatükk kirjeldab mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid. 

Mahepõllumajanduse nõuded on ranged ning nende käsitlemine on mahepõllumajanduse 

mõistmiseks suure tähtsusega. 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008, mis sätestab rakenduseeskirjad seoses 

mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga, mille kohaselt tuleks 

mahepõllumajanduslikus loomakasvatuses tagada, et loomade spetsiifilised 

käitumisvajadused oleks rahuldatud (lg 10). Selleks peaks kõigi loomaliikide pidamise 

kohad vastama ventilatsiooni, valgustuse, ruumikuse ja mugavuse poolest asjaomaste 

loomade vajadustele ning võimaldama igale loomale piisavalt ruumi vabalt liikuda ja oma 

loomupärast sotsiaalset käitumist välja kujundada, mis peaksid tagama loomade 

kõrgetasemelise heaolu, mis on üks mahepõllumajandusliku loomakasvatuse prioriteete  

(Sealsamas, lg 10). 
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Komisjoni määruse II jagu, loomade pidamis- ja kasvatustavad, kehtestab nõuded:   

a) hoonetele ja lautadele ja pääsu vabaõhualadele, kusjuures taimetoidulised peavad 

pääsema karjamaale rohtu sööma alati, kui tingimused seda võimaldavad; 

b) loomkoormusele, mis ei tohi ületada 170 kg lämmastikku põllumajandusmaa hektari 

kohta aastas;  

c) mahepõllumajanduslike ja mittemahepõllumajanduslike loomade samaaegsele 

kasvatamisele;  

d) loomade majandamisele (Sealsamas,  II jagu). 

Kuna mahepõllumajanduslik loomakasvatus on maaga seotud tegevus, peaks loomadel 

võimaluse korral olema juurdepääs vabaõhualadele või karjamaale (Nõukogu määrus (EÜ) 

nr 834/2007 2007,  lg 16). Vabapidamisel on loomad tervemad ja nende toodang 

inimestele kasulikum. Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peaks vastama kõrgetele 

loomade heaolustandarditele ja loomade liigispetsiifilistele käitumuslikele vajadustele ning 

loomatervishoid peaks põhinema haiguste ennetamisel. Selles osas peaks erilist tähelepanu 

pöörama pidamistingimustele, kasvatustavadele ja loomkoormusele (Sealsamas, lg 17). 

Mahepõllumajanduse seadus, mis jõustus 01.01.2007. a., sätestab mahepõllumajanduse 

valdkonnas tegutsemise nõuded osas, mis ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrustega 

(Mahepõllumajanduse seadus 2006, § 1 lg 1). Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded, 

põllumajandusministri määrus, mis jõustus 01.03.2009. a. ja kehtestatakse 

mahepõllumajanduse seaduse § 12 alusel, kehtestab muuhulgas ka mahepõllumajandusliku 

loomakasvatuse nõuded (Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded 2009, § 8 - §14). 

Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse puhul on lubatud rändkarjatada loomi 

poollooduslikul rohumaal, laiul, väikesaarel ja muul sellesarnasel alal, kus viimase kolme 

aasta jooksul ei ole kasutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 lisades nimetamata 

ainet, kusjuures nimetatud aladel karjatamise ajal kasutatud sööta käsitletakse 

mahesöödana (Sealsamas, § 8 lg 1). 

Looma- ja taimekasvatus on mahepõllumajandusettevõttes ühe ja sama tootmistsükli osad. 

Taimekasvatus toodab loomadele sööta, mille loomakasvatus väärindab piimaks ja lihaks, 

aga ka orgaaniliseks väetiseks põldudele, suurendades mulla viljakust ja parandades mulla 

struktuuri. Külvikorras aga aitavad rohumaad umbrohtumust kontrolli all hoida. 

Taimekasvatuse edukusest sõltuvad otseselt loomade tervis, juurdekasv ja toodang. 

(Leming jt 2011: 3) 
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Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peaks  võimaldama tihedat seost tootmise ja maa 

vahel, asjakohaseid mitmeaastasi külvikordi ning eluskarja toitmist 

mahepõllukultuuridega. Määrus sätestab, et peamiselt saadakse loomasööt 

põllumajandusettevõttest, kus loomi peetakse, või sama piirkonna muudest 

mahepõllumajandusettevõtetest. Karja tuleb sööta mahepõllumajandusliku söödaga, mis 

vastab looma toitainevajadustele tema arengu eri etappidel ning kasvustimulaatoreid ja 

sünteetilisi aminohappeid ei tohi kasutada (Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 2007,  

artikkel 14). 

Loomi tuleb sööta mahepõllumajanduseeskirjade kohaselt toodetud ja eelistatavalt oma 

ettevõttest saadava rohu ja söödaga ning lisaks võib loomade põhiliste toitainevajaduste 

rahuldamiseks osutuda vajalikuks teatavate mineraalainete, mikroelementide ja vitamiinide 

kasutamine täpselt määratletud tingimustel (Sealsamas, lg 14). Komisjoni määruse 3. jagu 

on  söödast: seal on kirjas sööda päritolu tingimused, loomade toitumisvajadus vastava 

söödale ning ülemineku söödale kehtestatud nõuded (Sealsamas, 3. jagu). 

 Loomakasvatusel on põhiline tähtsus põllumajandusliku tootmise korraldamisel 

mahepõllumajandusettevõttes, sest see varustab viljeldavat maad vajalike orgaaniliste 

ainete ja toitainetega ning aitab seega kaasa mullaomaduste parandamisele ning säästva 

põllumajanduse arengule (Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 2007, lg 14).  

Juhul, kui loomakasvatus hõlmab ka mitte-mahepõllumajanduslikku loomakasvatust, siis 

peetakse nende kohta eraldi arvestust (Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 2007, § 9 lg 1). 

Loomade pidamiseks peavad jalutusala ja karjamaa olema tarastatud või piiritletud nii, et 

loom ei pääseks mitte-mahepõllumajanduslikule maale (Sealsamas, § 12). Sama määruse 

§ 20 on sätestatud mahepõllumajandusliku sööda tootmisega tegelemise arvestuse 

pidamine, kus mahesööda tootmisega tegelev isik peab eraldi arvestust mahesööda ja 

mitte-mahepõllumajandusliku sööda tootmise kohta. Mahepõllumajandusliku 

loomakasvatuse tegelemise jätkamiseks esitatakse määruses nõutud andmed 

Põllumajandusametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks (Sealsamas § 10) ning 

mahesööda tootmisega tegelemise jätkamiseks esitatakse määruses nõutud andmed 

Veterinaar- ja Toiduametile tegevuse jätkamise aasta 1. veebruariks (Sealsamas, § 21). 

Mahepõllumajandusliku toote turuleviimise nõuded on sätestatud § 22 ja § 23. 

Kui on soov tavapõllumajanduselt üle minna mahepõllumajandusele, tuleb arvestada 

mitmete nõuetega ja need ka täita. Põllumajandusameti kohalikule keskusele tuleb esitada 
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ettevõtte tunnustamise taotlus koos vajalike dokumentidega. Mahepõllumajandusliku 

veisekasvatusega alustamiseks on tingimuseks mahepõllumajandusliku taimekasvatuse 

viljelemine või samaaegne alustamine. Kui maheveisekasvatust alustatakse samaaegselt 

taimekasvatusega, siis peab tunnustamise taotluse esitama 10. märtsist 10. aprillini, aga kui 

taimekasvatus on juba mahe, siis saab taotlust esitada aasta läbi. Samas peab teadma, et kui 

mahepõllumajanduslikult hakatakse pidama piimakarja, tuleb mahepõllumajanduslikult 

hakata pidama kõiki veised, k.a. lihakarja. Dokumentide esitamisest algab üleminekuaeg, 

mil tuleb täita mahepõllumajanduse nõudeid, kuid oma toodangut mahedana müüa veel ei 

saa. Küll aga on võimalik juba taotleda mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Kui 

ettevõttes alustatakse mahepõllumajanduslikku veisekasvatust koos 

mahepõllumajandusliku taimekasvatusega, siis saab piima mahesaadusena müüa kahe 

aasta pärast. Kui üleminekut mahepiimatootmisele alustatakse ettevõttes, kus 

taimekasvatus on üleminekuaja mahepõllumajandusele läbinud, tuleb selleks, et piima 

saaks mahesaadusena müüa, loomi eelnevalt pidada mahepõllumajanduse nõuete kohaselt 

vähemalt kuus kuud. (Leming jt 2016: 7) 

Hea ülevaate mahepõllumajandusalasest infost, mis võiks huvi pakkuda nii alustavatele kui 

juba tegutsevatele ettevõtetele ning teistele sihtgruppidele (tarbijad, laiem avalikkus), 

annab Maheklubi koduleht. Kodulehele, mida haldab Eesti Mahepõllumajanduse 

Sihtasutus, on koondatud mahepõllumajanduse uuringutest projektidest Eestis, 

käsiraamatud mahetootjatele jne (Maheklubi 2017). Teadusuuringud mahepõllumajanduse 

tarvis algasid üksikute teadlaste initsiatiivina möödunud sajandi 90-ndate keskel erinevate 

Eesti Teadusfondi ja teaduse sihtfinantseerimise projektide toel (Luik 2014). Lisaks turu-

uuringutele on tehtud ka mitmeid taime- ja loomakasvatuse uuringuid. Üheks 

huvitavaimaks uuringuks, mis puudutab mahesöötasid, on Eesti Maaülikooli uuring 

„Kohalikel mahesöötadel baseeruva söötmisstrateegia väljatöötamine piimalehmadele“ 

(Kohalikel mahesöötadel… 2015).  

Mahepõllumajandust reguleerivad mitmed määrused ja seadused nii Euroopa Liidu kui ka 

Eesti tasandil. Võrreldes mahepõllumajandust tavalise põllumajandusega on erinevus 

lisaks loomade pidamise viisil ka sööda tootmisel ja valmistamisel. 
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1.2. Sööda tootmise erinevus mahe- ja tavapõllumajanduslikes ettevõtetes 

Mahepõllumajanduslik loomakasvatus on tasakaalus taimekasvatusega, kuna loomasööt 

toodetakse peamiselt oma ettevõttes ning loomadelt saadav sõnnik kasutatakse väetisena 

(Eesti Mahepõllumajanduse… 2014: 3). Maheloomakasvatuses on sööt pigem kvaliteetse 

toodangu tagamiseks kui toodangu maksimeerimiseks, kaotamata seejuures loomadele 

vajalikku päevast toitainevajadust (Auerbach 2017). Mahepõllumajandus on kulukam kui 

tavatootmine, sest mahepõld annab vähem saaki, tihti on tarnekohad kaugel, 

mahetootmisel kasutatakse hulgaliselt vähem energiat (Trummal 2015). 

Mahepõllumajanduse tootmiskulud langevad  väljundi ühiku kohta tootmistaseme tõustes, 

sama kehib ka heitmete koguse kohta (nt metaan) (Auerbach 2017). Põhirõhk tootmises 

pannakse siiski toodangu kvaliteedile, mitte kvantiteedile. 

Mahepõllumajanduses peab loomi söötma mahesöödaga. Loomade söödaratsiooni 

kuivainest võib kuni 30% moodustada ka teisest ettevõttest pärit või 100% samas ettevõttes 

toodetud mahepõllumajandusliku taimekasvatuse üleminekuaja teisel aastal toodetud sööt. 

Keskmiselt kuni 20% loomade söödaratsiooni kuivainest (Lisa 1) võib pärineda oma 

ettevõtte esimest aastat üleminekuajal olevatelt püsikarjamaadelt ja mitmeaastaste 

söödataimedega või valgurikaste taimedega maatükkidelt saadud saagist või seal 

karjatamisest. Vähemalt 60% söödast peab pärinema samast tootmisüksusest või juhul, kui 

see pole võimalik, olema toodetud koostöös teiste mahepõllumajandusettevõtetega 

peamiselt samas piirkonnas. Mida mõistetakse „sama piirkonna“ all, tuleb kõikidel ELi 

liikmesriikidel ise otsustada. Eesti puhul loetakse samast piirkonnast pärinevaks söödaks 

sellist sööta, mis on kasvatatud Eesti territooriumil. Soovitatavalt kasvatatakse söödad 

siiski ettevõttes kohapeal ja sisse ostetakse vaid mineraalsööta. Juhul, kui üleminekut 

mahetootmisele alustatakse üheaegselt taime- ja loomakasvatuses, tuleb loomi sööta 

põhiliselt oma ettevõttest pärit söödaga. Juhul, kui sööta ostetakse sisse, siis peab see 

olema mahe või kuni 30% ulatuses söödaratsioonist üleminekuaja teisel aastal toodetud 

sööt. (Leming jt 2016: 15) 

Sööt peab olema võimalikult loomuomane, mäletsejad vajavad palju rohumassi, vähemalt 

60%  nende päevaratsiooni kuivainest peab moodustama koresööt värske- või kuivsööda 

või silona. Piimalehmade puhul võib lüpsiperioodi alguses kuni kolmeks kuuks vähendada 

nimetatud % 50-le. Väga tähtis on, et noored loomad saaksid naturaalset piima, eelistatult 

emapiima. Lubatud on ka kasutada amme. Naturaalset täispiima peavad vasikad saama 
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kolm kuud. Keelatud on geneetiliselt muundatud organismide, nagu ka antibiootikumide, 

kasvustimulaatorite, hormoonpreparaatide jms sisaldus söödas. Loomadele võib anda 

mineraalsöötasid, söödalisandeid jm loomasöötadena kasutatavaid aineid, mis on loetletud 

määruse (EÜ) nr 889/2008 lisades V ja VI. Sööta ostes tuleb kindlasti küsida täpset 

koostisainete nimekirja, et mahepõllumajanduse nõuete vastu mitte eksida. Sageli 

sisaldavad mineraalsööda valmissegud mahepõllumajanduses mittelubatud aineid. Seetõttu 

tuleb väga täpselt uurida mineraalsööda koostist ja vajadusel konsulteerida PMA-ga. 

Oluline on näiteks ka jälgida, milliseid antioksüdante söödas kasutatakse, sest lubatud on 

ainult looduslikud tokoferoolikontsentraadid. (Leming jt 2016: 15-16) 

Sööda tootmiseks läheb enamasti vaja rohkem maad kui tavaettevõttes. Mäletsejalise 

loomana vajab veis eelkõige mahukaid söötasid: suvel rohtu, talvel heina ja silo. 

Toiteväärtuslik rohusööt on suure piimaanni ja hea juurdekasvu tagatis, seega peab 

mahetootja olema hea söödakasvataja. Tähtsusetu pole ka rohusööda mitmekesisus, see 

võiks koosneda paljudest taimeliikidest. Mitmekesine rohusööt, nt rannakarjamaa rohi 

maitseb loomadele hästi ja annab piimale parema maitse. (Leming jt 2016: 16) 

Nagu eespool kirjeldatud, on mahepõllumajanduses loomade söötmine väga rangelt 

reguleeritud ja kõik sõltub loomade heaolust. Tavasöötmise puhul on eesmärgiks loom 

võimalikult kiiresti ja odavalt toita või nuumata. Tavatootmises sööb kari enamasti maisi 

või sojaube (USA-s). Erinevalt tavatootmises kasvatatavatest kariloomadest ei anta 

mahesöötmisel loomadele plastik pelleteid või muid ohtlikke kõrvalsaaduseid. (Hermes 

2015)  

Kuigi tavatootmine on odavam, on palju kirjutatud mahetoidu kasulikkusest loomadele ja 

lindudele. Uuringus kanadega on leitud, et mahe- ja tavasööda kasutamine mõjutab 

erinevalt kanade geenide avaldumist, kuigi söötade koostisosad on samad. Kuna mõlemad 

grupid said tasakaalustatud ja piisavalt toitu, siis eriti suuri erinevusi tulemustes ei 

oodatud. Seda enam olid teadlased üllatunud kui avastasid, et erineva päritolu sööt võib 

tugevalt mõjutada kanade seedimisprotsessi ja geenide avaldumist. Tulemused näitasid 

olulisi erinevusi 49 geeni puhul, millest 7 geeni on seotud kolesterooli sünteesimisega. 

(Mahe- ja tavasööda… 2010) Samuti on tõestatud, et geneetiliselt muundatud toit avaldab 

kahjulikku mõju närilistele. Venemaal sõltumatu organisatsiooni poolt korraldatud uuringu 

tulemused näitasid, et GMO-ga söödetud katseloomad muutusid kolmandas põlvkonnas 

viljatuks. (GMO-ga toidetud… 2010) Byström jt (2002) leidsid, et mahekarjal oli madalam 
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päevane ainevahetuse energia omastamine, madalam piimaand ja kõrgem proteiinisisaldus 

piimas. Samuti olid mahekarja loomad tervemad võrreldes tavakarja loomadega ning 

vajasid vähem veterinaarravi (Byström jt 2002). 

Lisaks eeltoodule on mahepõllumajandus loodussõbralikum, kui tavaline põllumajandus. 

Põllumajanduse Süsteemide Uuring (2011: 4) (FST, The Farming Systems Trial) Rhode 

Instituudis tõi oma 30-aastase uuringu faktidena välja mahepõllumajanduse eelised 

märkides muuhulgas, et põuaperioodidel edestab mahepõllumajandus tootmisnäitajate osas 

tavapõllumajandust, rikastab mulla orgaanilist koostist, kasutab vähem energiat ning 

tekitab vähem kasvuhoonegaase. FST lisab, et täna toodame me toidu süsteemis, mis on 

katki. Umbes 70 aasta jooksul on meie praegune keemiline põllumajanduse süsteem 

näidanud oma nõrkuseid – ammendunud pinnas, mürgitatud vesi, negatiivne mõju inimese 

ja keskkonna tervisele ning düsfunktsionaalsed maapiirkonnad. Veelgi enam, me peaksime 

keskenduma põhilisele – mulla tervisele ja vee kvaliteedile – ja kuidas me saame täiustada 

neid loodusvarasid nii, et me annaksime tagasi sama palju, kui anname, et kindlustada oma 

tulevik. (The Farming Systems… 2011: 19) 

Uuringud on tõestanud mahepõllumajanduse eeliseid tavatootmise ees, olles lisaks 

loomadele ja lindudele kasulik ka lõpptarbijale ehk inimesele. Mahetootmises on esikohal 

kvaliteet, kusjuures loomade söötmine õige söödaga on väga oluline. 

 

 

1.3. Mahesöötade liigid ja tootmisprotsess 

Maheloomakasvatuses peavad mahesööt ja vesi olema loomadele kergesti kättesaadavad. 

Paljudes riikides ei saa loomad süüa terve aasta karjamaal  ja peavad mingil hetkel sööma 

toodetud sööta. Söödamaterjaliks võib olla teravili (sh selle saadused ja lisasaadused), 

õliseemned ja õliviljad (tooted ja kõrvalsaadused, nt rapsikook), kaunviljaseemned (sh 

saadused ja kõrvalsaadused), mugulad ja juurikad (saadused ja kõrvalsaadused), muud 

seemned ja viljad (sh tooted ja kõrvalsaadused), haljas- ja koresöödad ning muud taimed 

(sh tooted ja kõrvalsaadused) (Nõukogu määrus (EÜ) nr 889/2008 2008, lisa V). 

Mahesööda tootmisel kasutatakse lubatud mineraalseid söödamaterjale: naatrium (nt 

rafineerimata meresool, jäme kivisool), kaalium (kaaliumkloriid), kaltsium (nt veeloomade 

kojad, kaltsiumkarbonaat), fosfor, magneesium ja väävel (Samas, lisa V). Samuti on 

lubatud kasutada teatud söödalisandeid (vitamiinid, mikroelemendid) ja teatavaid 
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loomasöötadena kasutatavaid aineid. Zootehnilistest ainetest on lubatud kasutada ensüüme 

ja mikroorganisme ning tehnoloogilistest lisanditest säilitusaineid (nt sorbiinhape, 

sidrunhape), antioksüdante, sideaineid, paakumisvastaseid aineid ning silokonservante. 

Lisaks on välja toodud pärmseened ja silo valmistamisel kasutatavad ained (meresool, 

vadak, suhkur jne). (Samas, lisa VI) Eelnevast nähtub, et mahesööda tootmine on väga 

reguleeritud ja selleks tohib kasutada vaid väga kindlaid aineid, mis on saadud 

mahepõllumajanduslikult (taimsed). Kui mahesööta ei ole piisavalt, on siiski lubatud sööda 

aastasest kuivainekogusest väike osa katta tavasöödaga: 10% taimtoiduliste loomade puhul 

ja 20% muude loomade puhul (Maheloomakasvatus 2017). Kindlasti peab jälgima, et 

mahesööda tootmine hoitakse ajas või ruumis eraldi muu sööda tootmisest.  

Toitained on söödas olevad ained, mis kehas imenduvad ning mida kasutatakse energia 

saamiseks ja kehaainete (lakteerivate loomade puhul ka piima koostisainete) 

moodustamiseks. Toitained on proteiin, toorrasvad, toorkiud, lämmastiku vabad 

ekstratiivained, mineraalained, vitamiinid ja vesi. Tänapäeval määratakse söötade 

keemilisel analüüsil põhinäitajad, mis on toodud joonisel 1 (lk 10). Põhitoitainete koostises 

leiduvad üksikud komponendid on toodud tabelis 1. (Sikk 2014) 

Tabel 1. Põhitoitainete koostises leiduvad üksikud komponendid (Sikk 2014) 

Fraktsioon Komponendid 

Niiskus Vesi (lenduvad happed ja alused, kui neid söödas esineb) 

Proteiin Valgud, peptiidid, vabad aminohapped, amiidid, amiinid, nitraadid, lämmastikku sisaldavad 

glükosiidid, glükolipiidid, B-rühma vitamiinid. 

Toorrasv Rasvad, õlid, vahad, steroolid, orgaanilised happed, pigmendid, vitamiinid A, D, E, K 

Toorkiud Tselluloos, hemitselluloos, ligniin, pektiinained jt. polüsahhariidid. 

Toortuhk makroelemendid: Ca, P, K, Cl, Mg, S, mikro- ja ultramikroelemendid: Fe, Cu, Zn, Mn, I, 

Co, Mo, F, Si, Ni, Cr, Al, V, Pb, Sn, As, Cd, Li, B, Hg, Al jt. 

 

Keemilisel analüüsil määratud proteiini all mõistetakse kõiki lämmastikku sisaldavaid 

ühendeid söödas, millest põhilise osa moodustavad valgud ja väiksema osa lämmastikku 

sisaldavad mittevalgulised ühendid. Piiratud valguvarud organismis ning asjaolu, et 

organismi valgutarvet ei ole võimalik katta ühegi teise toitainega (näit rasvade või 

süsivesikutega, kuna need ei sisalda lämmastikku), muudab valgu loomorganismi toitumise 

seisukohalt eriti tähtsaks toitaineks. Valgud on vajalikud keharakkude uuendamiseks, 

kasvamiseks, sigimiseks, toodangu moodustamiseks (piim, munad, vill). Sellepärast peab 

iga loom saama päevas teatud koguse valku s.o sööda proteiini. Toorrasv on väga 

heterogeense koostisega ainete rühm. Rasv on loomorganismis tähtsaks varuaineks. 

Tugeva söötmise korral ladestub rasv nn depoorasvana naha alla, neerude ümbrusse, 
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rasvikusse, kust organism saab seda vajadusel kasutada energiatarbe katteks. Rasv ei ole 

loomadele nii oluline toitaine (toitefaktor) kui proteiin, mineraalelemendid või vitamiinid. 

Kui söödas on rasva vähe, võivad loomad oma keharasva sünteesida sööda süsivesikutest 

(tärklis, suhkrud, toorkiud), samuti proteiinist. Ka piimarasva tekke allikaks ei ole niivõrd 

söödast saadud rasv, vaid süsivesikud, millest vatsa käärimisel moodustuvad lihtsad 

madalmolekulaarsed orgaanilised happed. Süsivesikud jaotatakse kaheks: toorkiuks ehk 

raskesti seeduvateks (lahustuvateks) süsivesikuteks ja lämmastikuvabadeks 

ekstraktiivaineteks (tärklis, suhkrud) ehk kergesti seeduvateks (lahustuvateks) 

süsivesikuteks. Sellesse rühma kuuluvad veel ka taimedes leiduvad orgaanilised happed. 

Toorkiud on ainete rühm, mis koosneb tselluloosist, hemitselluloosist, ligniinist, 

pektiinainetest jt polüsahhariididest. Teatud kogus toorkiudu peab olema kõikide 

produktiivloomade ja ka lindude söödaratsioonis. See on vajalik normaalseks seedimiseks. 

(Sikk 2014) Eelnevast lähtudes on väga oluline söötade kuivainesisaldus ning alles siis 

selguvad teiste vajalike ainete sisaldus söödas (Lisa2). 

Mahetootja peab eriti suurt tähelepanu pöörama rohusöötade kvaliteedile 

(Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 2016: 18). Üks levinumaid mahesöötasid on 

silo. Kvaliteetse silo tegemine saab alguse toitaineterikkast rohust, mis niidetakse 

optimaalsel ajal ja optimaalselt niitekõrguselt. Optimaalseks niitekõrguseks peetakse 

kõrrelistel ja valgel ristikul 5-7 cm, punasel ristikul 7-10 cm. (Leming jt 2016:18) 

Auerbach (2017) märgib, et tükelduspikkus on rohumassil ja kaunviljadel 2–6 cm, maisil 

1–2 cm ning kokkusurutus/tihedus suurem kui 200 kg kuivaine/m
3
. Liiga madal niitmine 

suurendab rohu saastumist mulla ja ebasoovitavate bakteritega. Silo kuivatatakse, kuid 

mitte rohkem kui 48 tundi. (Leming jt 2016:18) Oluline on silo lühike kuivatusfaas, 

eelistatult 24 tundi ning lisades silo mitme päeva jooksul tuleb kasutada kilet (Auerbach 

2017). Silo käärimisel moodustuvad orgaanilised happed (põhiliselt piimhape), mistõttu 

suureneb happesus (langeb pH). Liiga märg rohumass ei soodusta piimhappebakterite 

tegevust, pH langemine on raskendatud ja silo võib rikneda. Käärimisel tekkivad ühendid 

(orgaanilised happed, etanool, lahustuvad lämmastikuühendid – ammoniaak, amiinid jt) 

vähendavad silo söömust. Mida rohkem tekib silo käärimisel laguprodukte, seda väiksem 

on kuivaine söömus. Laguproduktid ei ole maitsvad ning põhjustavad loomade 

ainevahetusele koormust, mistõttu need tuleb töödelda või organismist eemaldada. 

(Leming jt 2016:18) Erinevalt heinast on silo kiirem toota ja ei ole ohtu, et vihm saagi ära 

rikub. Selle saamiseks lõigatakse saak ja kogutakse märjana, ideaalne niiskusesisaldus on 
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50 ja 70% vahel. Märg taimematerjal pakitakse enamasti plastikusse näiteks silopallidena. 

Ükskõik millist meetodit kasutada, on eesmärgiks saada anaeroobne keskkond, kus 

toimuks käärimine. Silo eeliseks heina ees on ka see, et silos säilib suurem hulk taime 

toiteväärtusest. (Hansen 2010: 318-319) Üldistatult saab öelda, et kõrrelised heintaimed 

annavad söödale suhkrut ja energiat, liblikõielised aga valku (Jamieson 2014: 33). Silo 

miinuseks on see, et silo tootmiseks on vaja rohkem seadmeid ja kulub palju plastikut 

(Hansen 2010: 319). Kvaliteetne esimese niite silo valmistatakse eelkõige noorloomadele 

ning nuumaloomadele, ammedele sobib hein ja II niite silo, et vältida rasvumist ja 

poegimisraskusi. Silo ja hein ei tohi olla hallitanud, saastunud mulla või sõnnikuga. 

Keelatud on geneetiliselt muundatud organismide (GMOde), nagu ka antibiootikumide, 

kasvustimulaatorite, hormoonpreparaatide jms sisaldus söödas. (Mahepõllumajanduslik 

lihaveisekasvatus 2016: 18) 

Suurema piimatoodanguga lehmade ratsiooni proteiin peaks hinnanguliselt koosnema 

60...65% vatsas lõhustuvast ja 35...40% mittelõhustuvast proteiinist. Põhisööda, sh. 

rohusilo proteiini lõhustuvus vatsas on väga suur (ligikaudu 80%), seepärast on vajalik 

ratsiooni lisada aeglase proteiini lõhustuvusega söötasid. Selliseid söötasid ei ole aga 

kohalikes mahetootmistingimustes lihtne leida, kuna enamike söötade proteiin on 

suhteliselt suure lõhustuvusega. Kui sööda proteiin lõhustub vatsas kiiresti ja suures 

ulatuses, siis tekib olukord, kus mikroorganismid ei suuda kogu vabanenud ammoniaaki 

mikroobse proteiini moodustamiseks ära kasutada. Kasutamata ammoniaak imendub läbi 

vatsaseina verre ja edasi maksa, kus see muudetakse karbamiidiks ja väljutatakse 

organismist. Väga intensiivse ammoniaagi tekke puhul suureneb vere ammoniaagisisaldus, 

väheneb proteiini kasutamise efektiivsus ning tekkida võivad mitmed tervise ja viljakusega 

seotud probleemid. Põhjapoolsetes maades kasutatakse mahelehmade söötmisel 

proteiinsöötadena tavaliselt erinevaid õlikooke ja kaunviljade seemneid. (Kohalikel 

mahesöötadel… 2015)  

Vastavalt kasutatavale tehnoloogiale toodetakse õlitööstustes kas rapsikooki, rapsisrotti või 

külmpressrapsikooki. Eestis kasutatavad seadmed võimaldavad toota ainult kooki, mis 

saadakse pärast seemnete puhastamist ja purustamist mehaanilise pressimise teel. 

Kuumtöötlemisel purustatud seemnemassi kuumutatakse ja aurutatakse umbes 100 °C 

juures ning juhitakse seejärel koonusjasse perforeeritud seintega tigupressi, kus toimub õli 

eemaldamine. Rapsisrotti saadakse koogi edasisel töötlemisel vastavate 
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ekstraheerimislahustega, mille eesmärgiks on taimeõli maksimaalne eraldamine. 

Külmtöötlemisel juhitakse purustatud seemnemass otse pressi, kus temperatuur tõuseb 

lühiajaliselt 50–60 kraadini. Rapsikoogi keemiline koostis ja toiteväärtus sõltub väga 

paljudest teguritest, mis on tihedalt seotud tootmise ja töötlemise tingimustega konkreetses 

piirkonnas. Rapsikoogi tootmisel Oru Taimeõlitööstuse OÜ-s kasutati kuumtöötlemist, 

mille käigus rapsiseemnete puhastatud ja valtspingis (VSA-5) helvestatud massi soojendati 

20–30 minutit, kuumutati küpsetis ligikaudu 100 ºC juures 45–50 minutit ja õli eemaldati 

mehaanilise tigupressiga. (Leming, Lember 2005) Oru Taimeõlitööstus toodab ka 

maherapsikooki.  

Kõik loomad vajavad soola ja mineraale, kuid paljud soolade ja mineraalide segud 

sisaldavad keelatud aineid, mida mahesöötmisel kasutada ei tohi. Mineraalainete segamisel 

peab arvestama regiooni eripära, sest valede koguste söötmine võib põhjustada haiguseid 

(Hansen 2010: 286). Teravilja lisamine sööda hulka tõstab piima tootmist ning lihtsustab 

proteiinide, rasvade ja süsivesikute tasakaalus hoidmist. Teravilja söötmine aitab hoida 

aastase piimatoodangu ühel tasemel ja see varieerub kuude lõikes vähem (Sealsamas: 318). 

 

1.4. Mahesööda tootmise ja sisseostmise majandusnäitajate analüüs  

Karja toodangu kvaliteet sõltub otseselt söötadest, mida toodetakse ise ja vajadusel 

ostetakse juurde, ja söötmistasemest. Söödakulud moodustavad suurima osa 

maheveisekasvatuse kuludest, muutes söötade sisseostmise ja tootmise kulude 

väljaselgitamise mahetootja seisukohalt äärmiselt vajalikuks. Langetades valiku ühe või 

teise kasuks, saab ettevõtja kulude suurust mõjutada, küll aga ei pruugi alati väiksem kulu 

viidata paremale toodangu kvaliteedile.  

Kuna tootja üldjuhul ei saa mõjutada toodangu realiseerimishindu, tuleks rohkem 

tähelepanu pöörata söödakulude optimeerimisele ja veterinaarkulude alandamisele. 

Võtmeküsimuseks on just loomade söödavajaduse täpne määramine ning selle katmine 

vastavate toitainetega viisil, et oleks tagatud kõik vajalik tootmiseks ja looma tervise 

hoidmiseks, pidades silmas, et söödakulud oleksid ja jääksid võimalikult madalaks. 

Põhisöödad nagu silo, hein ja karjamaarohi moodustavad suure osa söödaratsioonist, seega 

on oluline suunata tähelepanu rohumaade rajamisele ja planeerimisele. Täisväärtusliku 
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rohusööda kasvamise eelduseks on korralikult hooldatud rohumaa ja kvaliteetne rohi. 

Marju Aamisepp (Older 2011: 309-310) 

Üldjuhul rohusöötasid müügiks ei kasvatata, seega peab talunik teadma, millised on 

tootmiskulud rohusööda kilogrammi kohta, et saaks arvestada söödakulusid 

loomakasvatuses heina, silo ja karjamaarohu kasutamisel. Rohusöötade tootmisega seotud 

kulud jagatakse kahte gruppi: kulud rajamis- ja kasutusaastal. Mida pikema kasutuseaga on 

rohumaa, seda odavamaks kujunevad keskmised rajamiskulud. Kui rohusöötade tootmine 

toimub looduslikelt rohumaadelt, on kulud palju väiksemad kui kultuurrohumaadelt, kuid 

peab teadma, et seetõttu on ka rohusöötade saagikus ja söödaväärtus madalamad. 

Rohusöötade maksumusele arvestatakse lisaks muutuvkuludele juurde masinatööde 

maksumus ja abimaterjalid (kile, konservant jmt). (Aamisepp, Persitski 2016: 34) 

 Sageli kasutatakse jõusöödana veistele andmiseks otra ja rapsikooki. Teravilja maksumus 

tuleb arvesse võtta turuhinnaga ka sellisel juhul, kui kasutatakse omatoodetud teravilja, 

sest alati tasub kaaluda omatoodetud teravilja realiseerimist ja soodsama jõusööda 

sisseostmist. Tihti ei kata aga omatoodetud söödad täielikult loomade proteiinivajadust. 

Sõltuvalt rohusööda kvaliteedist vajavad veised ligikaudu 15...17% proteiinisisaldusega 

jõusööta. Odras on ainult 11% proteiini, seega tuleb anda jõusööta, mille tase on 70% otra 

ja 30% rapsikooki, õige taseme saavutamiseks või mõnd muud proteiinisööta. Kui on hea 

kvaliteediga karjamaarohi, võib proteiinimäär suvel olla väiksem, ligiakaudu 11-12%.  

(Aamisepp, Persitski 2016: 44) 

Ettevõtte majandusliku perspektiivi kõige efektiivsemaks hindamismeetodiks võib lugeda 

tootlikkust, mis väljendab ettevõtte väljundi(te) ja sisendi(te) suhet. Tootlikkusnäitajad 

aitavad ettevõtte juhil teha otsuseid tootlikkuse kasvu tõstmiseks. Tootlikkuse olemus ja 

mõõtmine põhineb järgneval valemil: (Kalle 2007: 7) 

                                                   
         

        
 

       

                
                                  (1.1) 

Tootlikkuse hindamiseks on erinevaid näitajaid: osa- ehk teguritootlikkus, tegurirühma 

tootlikkus, kogutootlikkus. Kui kogutootlikkuse hindamine annab ülevaate ettevõtte 

olukorrast, arvestades kõiki tehtud kulutusi, siis osa- ja tegurirühma tootlikkuse abil on 

võimalik välja selgitada üksikute tegurite ja tegurühmade mõju kogutootlikkusele. Mõlema 

mõõtmismeetodi juures saab leida erinevaid tootlikkusnäitajaid, sõltuvalt sellest, milliseid 
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sisendeid parasjagu kasutatakse. Osatootlikkuse valem iseloomustab, kuidas toodang 

üksiku sisendi suhtes teatud perioodi jooksul muutub (Kalle 2007: 16).  

                                                           
       

          
                                                     (1.2) 

Tootlikkuse võib mõõta naturaalselt, mille puhul väljund on naturaalühikutes, või 

väärtuseliselt, mille puhul väljund esitatakse rahalistes ühikutes.  Kui väljundid ja sisendid 

on naturaalühikutes, nimetatakse nende suhet, tehniliseks tootlikkuseks, kui rahalises 

väljenduses, siis nimetatakse nende suhet majanduslikuks tootlikkuseks. (Kalle 2007: 7-15) 
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2. MAHEVEISEKASVATUSE SÖÖDAGA VARUSTAMINE 

JA SELLE MAJANDUSLIKUD ASPEKTID AASTATEL 2012- 

2015 

2.1. Töö materjal ja metoodika 

Mahepõllumajanduslik veisekasvatus on viimaste aastate tõusev trend, sest inimesed on 

hakanud enesele teadvustama looduslähedase päritolu tooraine kasulikkust ja mõju 

inimorganismile. Mahetootmisele üleminek veisekasvatuses tähendab tootjale nii 

mahepõllumajanduslike nõuete järgimist loomakasvatuses kui ka teadlikkust ja nõuetele 

vastavust taimekasvatuses, sest enamasti toodavad ettevõtjad vajaminevad mahesöödad 

oma ettevõttes.  

Bakalaureusetöö koostamiseks kasutatakse nii esmaseid kui teiseseid andmeid, mis 

pärinevad vastavalt maheveisekasvatusega tegelevatele ettevõtetele suunatud küsimustiku 

vastustest ja FADN andmebaasist. 

Ankeetküsitlus oli suunatud Eesti maheveisekasvatusega tegelevatele ettevõtetele (lisa 7). 

Tootjatele suunatud küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid mahesöötasid 

ettevõtjad veistele kasutavad; milliseid söödakultuure  kasvatatakse;  milliseid söötasid ja 

kui suures proportsioonis ostetakse sisse ning kui suured on söödakulud 

maheveisekasvatuses. Küsimustik olid üles ehitatud kolme plokina: ettevõtte üldandmed; 

mahesööda tootmine ja varumine ning mahesöötade tootmise majanduslikud aspektid. 

Küsimustik koosnes nii suletud kui avatud küsimustest. Suletud küsimuste vastused aitasid 

iseloomustada maheveisekasvatuslike ettevõtteid ning ettevõtte mahesöödaga varustamist. 

Avatud küsimuste puhul vastusevariante ette ei olnud antud ning vastanutel oli võimalus 

enda seisukohti kirjeldada. Nende küsimuste eesmärk oli saada informatsiooni ettevõtte 

söödakuludest ja kitsaskohtadest, mis tänapäeva mahetootjaid puudutab.  

Töö autor valis Põllumajandusameti kodulehelt nelja erinevasse mahetootmiskategooriasse 

kuuluvate tootjate kontaktandmed: piimalehm, ammlehm, noorveis 6-24 kuud ja noorveis 

üle 2 aasta. Küsitlus oli eestikeelne ja koostati Google Drive veebikeskkonnas. Küsimustik 
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saadeti emaili teel, kuhu oli märgitud uuringu eesmärk ja lisatud küsimustiku link. Uuringu 

valimiks oli 597 ettevõtet, millest ankeet ei jõudnud kohale kuuele ettevõttele. Vastanute 

arv oli 36 maheveisekasvatajat, mis eraldiseisva analüüsi tegemiseks ei ole piisav, kuid 

samas andis head informatsiooni FADN andmebaasi  põhjal leitud näitajate täiendamiseks 

ja toetamiseks. Vastajate vähese arvu põhjuseks võib olla asjaolu, et kulunäitajad on 

ettevõttesisesed väga spetsiifilise olemusega näitajad ning huvi neid avalikustada ei ole 

suur. 

Uurimistöö empiirilises osas arvutatakse ja analüüsitakse FADN andmebaasi testettevõtete 

põhjal erinevaid söödatootmisega seotud näitajaid  aastatel 2012-2015. Meetodina 

kasutatakse algandmete võrdlevat analüüsi. Antud bakalaureusetöös kasutatakse FADN-i 

andmebaasi kuuluvate piimatootmise (E) 45 ja loomakasvatuse (F) 46,47 tootmistüüpi 

testettevõtete majandusnäitajaid (tabel 2) ja vastavaid näitajaid võrreldes antakse ülevaade, 

kuidas ettevõtete majanduslik olukord on muutunud.  

Tabel 2. Maheveisekasvatajate testettevõtete arv aastatel 2012-2015. (FADN 2017) 

  2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 20 17 16 9 

Lihaveisekasvatus 29 30 28 28 

Piima- ja lihaveisekasvatus 8 8 6 6 

 

Söödatootmisega seotud näitajate analüüsiks kasutatakse vahetarbimise, müügitoodangu 

väärtuse, netolisandväärtuse näitajaid. Kogukulusid jaotatakse FADN-s eri- ja üldkulud 

(vahetarbimine), kulum, töötasu, rendikulu, intressid. Erikuludena on FADN-s välja toodud 

seemnekulu, väetisekulu ja söödad koresööda sööjatele, mis moodustavad ka suurima osa 

erikuludest. Põllumajanduse üldkuludes sisaldub masinate ja ehitiste korrashoiu, energia 

kulu, lepinguliste tööde ja muude põllumajanduse üldkulude väärtus. 

Tootlikkus saab leida lähtudes toodangu mahust, müügitulust või lisandväärtusest teatud 

sisendite suhtes (Kalle 2007: 10). Antud töös on leitud söödakulude tootlikkus nii  

müügitulu väärtuseliselt kui ka netolisandväärtuse baasil, kuna rahvusvaheliselt 

kasutatavaim on tootlikkust mõõta loodud lisandväärtuse baasil (Varblane, Varblane 2014: 

160), seepärast leiti ja analüüsiti söödakulu kui suurima kululiigi tootlikkust antud töös 

alljärgnevate valemite põhjal:  
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                 (2.1) 

 

                       
                 

         
                           (2.2) 

 

Söödakulude tootlikkuse arvutamisel kasutati netolisandväärtust, mis on ettevõtete 

tulemuslikkuse võrdlemisel otstarbekas, sest selles ei arvestata tööjõukulu, küll aga 

arvestatakse väljundina lisaks müügitulule toetusi (va investeeringute toetust). 

Netolisandväärtuse arvutamiseks lahutatakse brutolisandväärtusest põhivara kulum. 

Brutolisandväärtuse leidmiseks lisatakse kogutoodangu väärtusele toetused (v.a 

investeeringutoetused) ja ettevõtlustegevusega seotud maksude bilanss ning lahutatakse 

eri- ja üldkulud. (Aamisepp jt 2016: 14)  

Antud bakalaureusetöös võrreldakse maheveisekasvatusega tegelevate testettevõtete 

erinevaid söödatootmisega seotud näitajaid tootmistüübi alusel ning mille andmed tuuakse 

välja arvnäitajates ning saadud tulemuste kohta tehakse järeldused. 

 

2.2. Maheveisekasvatus Eestis aastatel 2012-2015 

Sõna „mahe“ on muutunud kogu maailmas ja samuti ka Eestis üha populaarsemaks ja seda 

just seetõttu, et inimesed on hakanud pöörama rohkem tähelepanu oma tervisele ja looduse 

heatahtlikule kasutamisele. Veisekasvatus on läbi aegade olnud põllumajandussektori 

tulutoovamaid tootmissuundasid, millele moodustab tugeva vundamendi lehmade kõrge 

produktiivsus. Eestis kasvatatavad veised jagatakse kahte rühma: piimaveised ja 

lihaveised. Piimaveiseid on kolme tõugu ja lihaveiseid üksteist tõugu, keda kasvatatakse  

maheloomakasvatuses (Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus 2016: 5; 

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 2016: 4). 

Piimakarjas kasvatatavate veiste seas on kõige suurema osatähtsusega holsteini, eesti 

maakarja ja eesti punast tõugu veised. Holsteini tõug on kõrge piimajõudlusega, kuid 

loomadel, kes on aretatud suuretoodangulisteks, esineb rohkem terviseprobleeme. Eesti 

maakarja ja eesti punase tõugude piimal on kõrge rasva- ja valgusisaldus. Kuigi holsteini 

tõug on aretatud intensiivtootmiseks, sobib ta hästi mahepõllumajanduslikku tootmisesse. 
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Eesti maakari sobib ideaalselt mahetootmisesse, sest on suurepärane abivahend maastike 

hooldamisel ning paremad viljakuse näitajad ja tugevam tervis on eesti punasel karjal, 

mistõttu on ta mahetootmisesse väga hästi sobiv tõug. (Mahepõllumajanduslik 

piimakarjakasvatus 2016: 5-6) 

Eestis levinud lihaveisetõud võib tüübi järgi jaotada kahte gruppi: Euroopas ja Briti saartel 

kujunenud tõud. Euroopas kujunenud tõud on limusiin, simmental, sarolee, piemont, 

akviteeni hele, belgia sinine ja aubrak. Selle tüübi veised on nõudlikud koresööda suhtes ja 

vajavad kasvupotentsiaali avaldumiseks jõusööta. Neile on iseloomulik nahaaluse ja 

lihasesisese rasva vähesus. Briti saarte tõugudeks on aberdiin angus, hereford,  soti 

mägiveis ja gallovei. Seda tüüpi veistele on iseloomulik vastupidavus, hea koresööda 

väärindamine ja marmori (lihasesisese rasva) tekkimine. Ainukesena aubraki tõul on 

sarnaseid omadusi briti saarte omadele – loomad on vähenõudlikud. Üldiselt võib nende 

tõugude puhul välja tuua hea liha kvaliteedi, hea tervis ja head viljakusnäitajad ja loomade 

sobivus erinevatesse tingimustesse. (Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 2016: 4-10) 

Alates 2012. aastast on mahepõllumajanduslike veiste arv Eestis kasvanud. Jooniselt 1 on 

näha, et suurim muutus võrreldes eelneva aastaga oli 2013. aastal, mil loomade arv tõusis 

11%. Aastatel 2014 ja 2015 oli veiste arvu kasv võrreldes eelneva aastaga 7%. 

 

Joonis 1. Maheveiste arv Eestis 2012-2015 (Org_lstspec 2017) 

Kui võrrelda piima- ja lihaveisekasvatust, on näha, et piimaveiste arv on aastatega 

vähenenud. Aastal 2012 oli Eestis 2542 mahepõllumajanduslikku piimaveist ning aastal 

2015 oli see number 1938 looma. Piimaveiste arvu vähenemise põhjusena võib välja tuua 

mahetöötlejate puuduse ja lõaspidamise keelustamise. Ka küsitlusele vastanute seas oli 

27,056 
30,017 31,996 

34,312 

2,542 2,322 2,183 1,938 

24,514 
27,695 29,813 

32,374 

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015

L
o
o
m

ad
e 

ar
v
 t

u
h
at

 t
k
 

Aasta 

Veiseid kokku Piimalehmad Lihavesed



25 

lihaveisekasvatajaid rohkem kui piimaveisekasvatajaid. Suur osa mahepiimast on 

mahetöötlejate puudumise tõttu tulnud müüa tavapiimana. Vähesed piimatootjad 

väärindavad tooteid ise, valmistades neist erinevaid piimatooteid. Näitena võib välja tuua 

Pajumäe talu, kes kasvatab ise piimakarja ja väärindab mahepiima valmistades 

mahejogurteid, toorpiima, juustu ning teisi erinevaid piimatooteid (Mahepõllumajanduslik 

piimakarjakasvatus 2016: 25).  

Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus on aastatel 2012-2015 kasvanud 7860 looma 

võrra. Lihaveise arvu kasvuks on 32% (Org_1stspec 2017). Selle põhjusena võib välja tuua 

inimeste toitumisharjumuste muutumise, lihatööstuste mahetunnuste saamise ja maheliha 

ekspordi osatähtsuse suurenemise (Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 2016: 24). 

Maheliha müük suureneb Eesti turul iga aastaga, mitmetel lihatööstustel on juba 

mahetunnustus. Mahelihatööstustest võib esile tõsta Märjamaa Lihatööstuse, kes omab 

mahetunnistust 2008. aastast ja Hiiumaa Lihatööstus, kes sai tunnustuse 2013. aastal ja kel 

on lai maheliha valik. Küll aga on üheks suurimaks maheveiseliha kasvatajaks Liivimaa 

lihaveis, kes pakub ka erinevaid töödeldud veiseliha tooteid ja müüb liha restoranidele. Ka 

välisturgude nõudlus Eesti maheveiseliha järele on tõusnud. Mahepõllumajanduslikku 

veiseliha ja sellest valmistatud tooteid ekspordivad näiteks Fijom Pluss ja Märjamaa 

Lihatööstus, kelle toodang läheb Taani. (Sealsamas: 24) 

Lihaveise kasvatamise mõningad põhjused (Suurmaa 2005: 40): 

 vajadus toota kvaliteetset liha, mis majanduslikult on tulutoov (eriti suurte karjade 

puhul); 

 puhtatõuliste veiste müügivõimalus teistele farmidele kui ka välismaale; 

 lihaveis on hea rohumaa hooldaja; 

 võrreldes piimaveisega on nende kasvatamisel tööjõukulu väike; 

 nende kasvatus loob uusi võimalusi turismi arendamiseks ja 

 väiketaludes on loomadega tegelemine üks osa maaelust.  

 

Aastal 2015 on näha kogu veiste arvu vähenemist võrreldes varasema aastaga. Põhiliselt 

oli langus tingitud piimalehmade arvelt, mille põhjuseks võib pidada madalat piimahinda. 

Oma tegevuse lõpetas 283 piimatootjat, sellele vaatamata lisandus ka lihaveisekasvatajaid, 

täpsemalt 109 (Mullu vähenes.... 2016). Selle põhjuseks võib pidada turu kadumist, mille 
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tingis 2014. aastal Venemaa poolt Euroopa Liidule kehtestatud erinevate kaubagruppide, 

mille hulgas oli piim, liha ja neist valmistatud tooted, sisseveo keelustamine. Piimatoodete 

eksport Venemaale oli 2013. aastal 50 miljonit eurot, mis moodustas kogu Eesti 

piimatoodete ekspordist 25%. See moodustas 67% kogu keelustatud toodete ekspordist. 

Pärast sanktsioonide kehtestamist suurendas Eesti eksporti Lätti ja Leetu. (Venemaa 

impordikeelu... 2014: 6) 

Aastatel 2012-2015 on maheveiste arv tõusnud ja maheveisekasvatuse osakaal on põhiliselt 

suurenenud lihaveisekasvatuse arvelt. Selle põhjuseks võib tuua tarbimisharjumuste 

muutumise tervislikuma ja kodumaise toidu kasuks. Paljud tavatootjad otsustavad 

mahepõllumajanduse kasuks, sest sertifitseeritud mahetoodangu eest on võimalik küsida 

kõrgemat hinda, kuna loomad on kasvatatud vabapidamises ja neile loomulikes tingimustes 

ning sööda kasvatamisel pole kasutatud pestitsiide. 

Põllumajandus on Eestile oluline majandusharu ning riik toetab põllumajandusliku 

tegevusega seotud isikuid, et oleks võimalus tootmisesse investeerida, seda arendada ja 

seeläbi muuta oma ettevõtet jätkusuutlikumaks. Kuna mahepõllumajandus on loodusega 

kooskõlas toimiv ning taastuvate loodusressursside säästlikul kasutamisel põhinev 

tootmissüsteem, jagab riik mahetootjatele lisatoetusi. Toetust taotledes võtab tootja endale 

kohustuse jätkata mahepõllumajandusega vähemalt 5 aastat. Toetusi makstakse loomade 

arvu ja põllumajandusmaa suuruse pealt. Ülemineku ajal makstakse üleminekutoetust, 

mille määr on 10% kõrgem ja täistoetust hakatakse saama mahesertifikaadi olemasolul.  

Mahepõllumajandusliku veisekasvatuse osatähtsus kogu veisekasvatusest on kasvav. 

Tarbijad eelistavad mahetooteid ja on seetõttu valmis ka nende eest kõrgemat hinda 

maksma. See omakorda annab põllumeestele võimaluse ettevõtte tootmismahtusid 

suurendada.  

2.3. Maheveisekasvatuse ettevõtete söödaga varustamine ja sellega seotud 

kulud 

2.3.1. Sööda varumine maheveisekasvatuse ettevõtetes tootjatele suunatud küsitluse 

tulemuste põhjal 

Töö empiirilise osa analüüsiks kasutati FADN andmebaasi ja sealt saadud andmete 

täiendamiseks koostati maheveisekasvatusega tegelevatele ettevõtetele küsitlus. 



27 

Küsitlusele vastas 36 mahetootjat, vastajatest enim ettevõtteid asus Pärnumaal (6),  

Võrumaal (5) Läänemaal (4), vastajaid oli ka Jõgevamaalt (4), Raplamaalt (4), Saaremaalt 

(2), Tartumaalt (2), Valgamaalt (1), Viljandimaalt (2), Harjumaalt (1), Hiiumaaalt (2), 

Järvamaalt (1) ja Lääne-Virumaalt (2). Põllumajandusmaa jääb 14-l vastajal vahemikku 

31-100 ha, 12-l vastajal vahemikku 101-300 ha, 7-l vastajal vahemikku 301-1000 ha ning 

kolmel vastajal vahemikku 5-30 ha.  

Vastajatest suuremal osal jäi maheveiste arv kuni 25 veise piiresse, suuremat karja, 

201- 300 veist, omas vaid kolm küsitlusele vastajat (joonis 2). Vastajatest 27 tegeleb 

lihaveisekasvatusega, 9 piimakarjakasvatusega. 

 

Joonis 2. Küsitlusele vastajate maheveiste arv aastal 2017 

Küsimusele, milline on ettevõttes mahepõllumajanduslik maa liigiti, vastas kaks 

kolmandikku küsimustikule vastajatest, et kasutavad mahepõllumajandusliku maana 

looduslikku rohumaad (28) ja pikaajalise rohumaana kasutavad 26 vastajat (joonis 3). 

Paljud vastajad (21) märkisid kasutatava mahepõllumajandusliku maa liigina teravilja, 18 

vastajat lühiajalist rohukultuuri, 9 vastajat köögivilja, 7 vastajat kaunvilju, 4 vastajat õli- ja 

kiukultuure ja 3 vastajat haljas- või mustkesa. Mitte keegi vastanutest ei kasuta 

mahepõllumajanduslikku maad tehniliste kultuuride kasvatamiseks. 
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Joonis 3. Ettevõtte põllumajandusliku maa liigitus 

Kõik vastanutest vastasid, et kasutavad maheveisekasvatuses heina (36) ja 31 vastajat 

täpsustas, et kasutavad loomasöödana karjamaaheina, mineraalaineid ja soola (joonis 4). 

Paljud vastajad (29) kasutavad veiste söötmiseks silo, 23 vastajat kasutavad söödana 

teravilja. Küsimusele vastanutest 8 tõi välja, et annab veistele söödaks piima. Antud 

küsitluse vastajatest ükski mahetootja ei kasuta loomasöödana piimapulbrit.  

 

Joonis 4. Maheveisekasvatuses kasutatavad mahesöödad 

Peaaegu kõik vastanutest (34) kasvatavad ise heina ja 32 vastajat täpsustas, et kasvatavad 

ise karjamaaheina (joonis 5). Paljud vastajad (21)  leidsid, et otstarbekas on ise kasvatada 

teravilja. Küsimusele vastanutest kolm kasvatab ise õli- ja kiukultuure, viis vastajat 

kasvatab köögivilju, kuus vastajat tõi välja, et kasvatab ise kaunvilju. Küsitlusele 

vastanutest üks vastaja märkis, et kasvatab ise rühvelkultuure, kuid mitte keegi ei toonud 

välja tehniliste kultuuride kasvatamist mahekultuurina. 
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Joonis 5. Mahesöödakultuuride kasvatamine ettevõttes 

Maheveisekasvatuses kasutatavad söödad toodetakse suuremalt jaolt ettevõttes kohapeal, 

seetõttu moodustab sisseostetud sööt väikese osa veiste söödavajadusest. Kõige suurem arv 

küsimusele vastanutest (31) ütles, et sisseostetud sööda moodustavad mineraalained ja sool 

ja kuus vastajat täpsustas, et ostab sisse teravilja (joonis 6). Osa vastajatest (5) ostab 

rapsikooki ning mõned vastajad ostavad söödaks heina ja silo (3). Samuti loomasöödana 

tuntud piim ja piimapulber sisseostmisel ei kajastu. Küsitlusest selgub, et 74% vastanutest 

(20) ostab sööta hulgikaubandusest ja 26% vastanutest (7) ostab sööda teistelt 

mahetaimekasvatusettevõtetelt. Ettevõtetena, mille kaudu sööta ostetakse, nimetati Baltic 

Agro, Oru Taimeõlitööstuse OÜ, Rotaks, OÜ Anu Ait, Veskimeister, Saare Agrovaru, FIE 

Ivo Lepik, Valjala Soolakaubandus ja Vilomix Oy.  

 

Joonis 6. Ettevõttesse sisseostetud mahesöödad 

Ettevõtjate käest küsiti, milline on omatoodetud ja ostusöötade vahekord (joonis 7). Paljud 

tootjad (13) toodavad sööda ise ja sööta ettevõttesse ei osteta, suurim arv vastanutest 
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toodab 75% ulatuses sööda ise ning 25% ostetakse ettevõttesse, kaks tootjat poole söödast 

toodavad ise, poole ostavad ettevõttesse.  

 

Joonis 7. Ettevõtte omatoodetud ja sisseostetud mahesöötade vahekord 

Paludes maheveisekasvatajatel nimetada mõni kitsaskoht ettevõtte varustamisel 

mahesöödaga, juhiti tähelepanu kvaliteetse mahesööda kesisele valikule, selle kõrgele 

hinnale, kättesaadavusele ja ilmastikule. 

2.3.2. Söödakulud ja söödakulude tootlikkus maheveisekasvatuses FADN andmebaasi 

põhjal 

Maheveisekasvatuses toodetakse rohusöödad peamiselt ettevõttes kohapeal ja kuna 

söödakulud moodustavad ettevõtte kogukuludest märkimisväärse osa, on majanduslikult 

arukas pidada selle kohta arvestust, et vajadusel teha muudatusi ettevõtte 

jätkusuutlikumaks muutmisel. Uuritaval perioodil moodustavad kõikides tootmistüüpides 

söödakulud ligikaudu kolmandiku kogukuludest (Tabel 3).  

Tabel 3. Maheveisekasvatuse söödakulude osatähtsus (%) kogukuludest ja vahetarbimisest 

FADN andmebaasi erinevate tootmistüüpide põhjal aastatel 2012-2015 

 
2012 2013 2014 2015 

Osatähtsus kogukuludest 
Piimaveisekasvatus 32,50 33,40 31,00 33,00 
Lihaveisekasvatus 28,00 27,30 27,90 29,90 

Piima- ja lihaveisekasvatus 32,00 34,00 29,00 32,00 

Osatähtsus vahetarbimisest 
Piimaveisekasvatus 46,30 48,60 44,40 49,10 
Lihaveisekasvatus 41,00 43,40 44,00 44,40 
Piima- ja lihaveisekasvatus 48,10 43,70 38,40 40,80 

Piimaveisekasvatuses on söödakulude osatähtsus kogukuludest uuritaval perioodil kõrgem 

kui lihaveisekasvatuses, jäädes 31,0-33,4% vahemikku, lihaveisekasvatuses jääb 
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söödakulude osatähtsus kogukuludest 27,3-29,9% vahemikku, piima- ja 

lihaveisekasvatuses moodustavad söödakulud kogukuludest 29,0-34,0%.  

Piimaveisekasvatuse söödakulude osatähtsus vahetarbimisest (e eri- ja üldkuludest) jääb 

uuritaval perioodil vahemikku 44-49%, madalaim söödakulude osakaal on 

lihaveisekasvatuses, kus see näitaja jääb 41- 45% vahemikku (lisa 3). Piima- ja 

lihaveisekasvatuse ettevõtetes on söödakulude osatähtsus uuritaval perioodil langenud, 

välja arvatud 2015. aastal, mil see uuesti tõusis.  

Küsitlusega soovis töö autor teada saada söödakulude osatähtsust ettevõtte kogukuludest. 

Küsimusele vastanutest kõige rohkem vastanuid leidis, et söödakulude osatähtsus 

moodustab ligikaudu 60-80% ettevõtte kogukuludest. 

Söödakulude ja testettevõtete  keskmise loomühikute arvu põhjal saab leida söödakulu ühe 

loomühiku kohta (lisa 4). Uuritaval perioodil on söödakulud 1 loomühiku kohta on 

kõrgeimad piimaveisekasvatuses ja madalaimad lihaveisekasvatuses (Tabel 4). 

Tabel 4. Söödakulud 1 loomühiku kohta, €/LÜ (FADN 2017) 

  2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 749,01 830,16 815,26 843,24 

Lihaveisekasvatus 342,33 343,98 304,68 385,04 

Piima- ja lihaveisekasvatus 559,52 515,27 512,07 437,99 

Söödakulud piimaveisekasvatuses on olnud tõusutrendis, välja arvatud ühel aastal, mil 

kulud langesid ja pärast mida kasv jätkus. Lihaveisekasvatuses suuri muutusi ei täheldata – 

kulud püsivad stabiilsena, jäädes kolme- ja neljasaja euro vahele. Põhjus, miks 

piimaveisekasvatuses on suuremad söödakulud, võib olla pidamistingimustes. Kui 

lihaveistel on karjatamise periood kuus kuni seitse kuud aastas ning soodsate 

ilmastikutingimustel ka kauem, siis piimakarja karjatatakse viis kuud aastas. Külmlautade 

madal temperatuur võib piimatoodangut suurendada, sest veistel paraneb söömus ning selle 

tulemusena suureneb ka energiavajadus, sest osa energiast antakse madala temperatuuri 

tõttu ära. Võib öelda, et loomad on külmlautades tervemad ja elujõulisemad ning neil on 

vähem probleeme poegimisega (Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus 2016: 7; 

Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus 2016: 9). Tootjatele suunatud küsitlusest 

söödakulude kohta täiendavat informatsiooni ei saanud, sest vastajaid oli vähe ning 

söödakulude varieeruvus ühe looma kohta suur ning osa vastanutest ei peagi söödakulude 

kohta arvestust. 
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Loomakasvatustoodangu müügist saadava tulu jagamisel söödakuluga leitakse 

osatootlikkuse näitaja, mis iseloomustab, kui palju tootja saab loomakasvatuse müügist 

tulu ühe söödale kulutatud euro kohta (lisa 5). Kui näitaja on üle ühe, siis müügist saadav 

tulu katab kulutused söödale, kui jääb alla ühe, siis müügist saadav tulu ei kata isegi 

söödakulusid. Uuritaval perioodil on piimaveisekasvatuse söödakulude tootlikkuse näitajad 

muutunud madalamaks, olles perioodi alguses 1,57 €/€ kohta ning perioodi lõpus 1,25 €/€ 

kohta (tabel 5). Lihaveisekasvatuse söödakulude tootlikkuse näitajad müügitulu põhjal on 

perioodi alguses 0,85 €/€, kahel järgneval aastal on need üle ühe euro ja perioodi lõpus 

0,95 €/€. La piima- ja lihaveisekasvatuses on näitaja uuritaval perioodil langenud, olles 

perioodi alguses 1,71 €/€ ja perioodi lõpus 1,18 €/€.  

 

Tabel 5. Söödakulude tootlikkus loomakasvatussaaduste müügitulu põhjal, €/€ (FADN 

2017)  

 

2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 1,57 1,60 1,49 1,25 

Lihaveisekasvatus 0,85 1,19 1,07 0,91 

Piima- ja lihaveisekasvatus 1,71 1,20 1,16 1,18 

Kõikide tootmistüüpide korral on söödakulude tootlikkuse näitaja, mis on leitud vaid 

loomakasvatuse müügitulu arvesse võttes ning toetusi mitte arvestades, madal. See näitab, 

et müügitulu küll katab söödakulud, kuid arvestades, et söödakulud moodustavad ligikaudu 

kolmandiku kogukuludest, ei kata müügitulu kogukulusid.  

Söödakulude tootlikkuse näitaja leidmisel võib väljundina kasutada ka netolisandväärtuse 

näitajat, mis väljundi näitajana iseloomustab ettevõttes loodud lisandväärtust, mis 

arvutatakse vahetarbimise ja kulumi lahutamisel kogutoodangu väärtusest ning liites 

toetuste (va investeeringutoetused) ja maksude summa (lisa 6). Söödakulude tootlikkuse 

näitaja leidmisel jagatakse netolisandväärtuse kui väljundi näitaja söödakulude kui sisendi 

näitajaga (tabel 6). 

Tabel 6. Söödakulude tootlikkus netolisandväärtuse põhjal, €/€ (FADN 2017)  

  2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 1,42 1,15 1,30 0,74 

Lihaveisekasvatus 1,64 1,17 1,24 0,92 

Piima- ja lihaveisekasvatus 1,00 0,99 0,75 1,50 
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Võib välja tuua, et piima- ja lihaveisekasvatuses on söödakulude tootlikkus uuritaval  

perioodil üpris sarnane. Mõlema tootmistüübi puhul on näha, et kahel esimesel aastal 

näitaja langeb, siis tõuseb ja viimasel aastal langeb jälle ja jääb alla ühe. Kui väärtus jääb 

alla ühe, tuleks mõelda, kas tootmistegevust jätkata või kuidas seda tootlikumaks muuta. 

Kõige madalam söödakulude tootlikkus on piima- ja lihaveisekasvatusega tegelevates 

ettevõtetes, kus tootlikkuse näitaja jääb uuritaval perioodil alla 1 või on täpselt 1. Erandiks 

on viimane aasta, kus näitaja võrreldes eelmise aastaga kahekordistus.  
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KOKKUVÕTE 

Põllumajandustootmise üheks olulisemaks tootmisharuks on veisekasvatus, mis jaguneb 

liha- ja piimaveisekasvatuseks. Mahepõllumajanduses tuleb lisaks õigusaktidele järgida 

mahepõllumajandusele seatud spetsiifilisi nõudeid. Mahepõllumajandusliku 

veisekasvatusega alustamise tingimuseks on mahepõllumajandusliku taimekasvatuse 

viljelemine või samaaegne alustamine. Kuna maheloomadele ei tohi kasutada 

tavatootmisest pärinevat sööta, kasvatab mahetootja vajaminevad söödakultuurid ise või 

ostab ettevõttest, mis vastab mahetootmise nõuetele.  

Mahepõllumajandus on kulukam kui tavatootmine, sest mahepõld annab vähem saaki ning 

tihti on tarnekohad kaugel. Loomade söödaratsiooni kuivainest võib kuni 30% moodustada 

ka teisest ettevõttest pärit või 100% samas ettevõttes toodetud mahepõllumajandusliku 

taimekasvatuse ülemineku teisel aastal toodetud sööt. Vähemalt 60% söödast peab 

pärinema samast tootmisüksusest või juhul, kui see pole võimalik, olema toodetud 

koostöös teiste mahepõllumajandusettevõtetega peamiselt samas piirkonnas. Kui 

tavaveisekasvatuses on eesmärgiks loom võimalikult kiiresti ja odavalt nuumata, siis 

maheloomakasvatuses on sööt pigem kvaliteetse toodangu tagamiseks kui toodangu 

maksimeerimiseks, kaotamata seejuures loomadele vajalikku päevast toitainete vajadust. 

Kõik loomad vajavad soola ja mineraalaineid, kuid paljud soolade ja mineraalide segud 

sisaldavad keelatud aineid, mida mahesöötmisel kasutada ei tohi. Mineraalainete segamisel 

peab arvestama regiooni eripära, sest valede koguste söötmine võib põhjustada haiguseid. 

Teravilja lisamine sööda hulka tõstab piima tootmist ning lihtsustab proteiinide, rasvade ja 

süsivesikute tasakaalus hoidmist. Toodangu kvaliteet sõltub otseselt söötmistasemest ja 

söödakultuuride kvaliteedist ja kuna kulud söödale moodustavad suure osa ettevõtte 

kuludest, on majanduslikult ettenägelik sisseostetud ja toodetud söödale tehtavaid kulutusi 

teada.  Kui rohusöötade tootmine toimub looduslikelt rohumaadelt, on kulud palju 

väiksemad kui kultuurrohumaadelt, kuid peab teadma, et seetõttu on ka rohusöötade 

saagikus ja söödaväärtus madalamad.  
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Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida maheveisekasvatuse ettevõtete söödaga varustamist 

ning analüüsida majanduslikke aspekte, mis on seotud sööda varumisega Eestis aastatel 

2012-2015. 

Alates 2012. aastast on mahepõllumajanduslike veiste arv Eestis kasvanud. Uuritaval 

perioodi kohta võib välja tuua, et suurim muutus leidis aset 2013. aastal, mil üldine 

loomade arv tõusis 11%. Piimaveiste arv on uuritaval perioodil vähenenud 604 looma 

võrra, mille põhjusena võib välja tuua lõaspidamise keelustamise ja mahetöötlejate 

puuduse. Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus aga on aastatel 2012-2015 kasvanud 

7860 looma võrra, mis võib olla põhjendatud inimeste toitumisharjumuste muutumisest, 

lihatööstuste mahetuunuste saamisest ja maheliha ekspordi osatähtsuse suurenemisest. 

Maheveisekasvatuse osakaal on põhiliselt suurenenud lihaveiste arvelt. Paljud tavatootjad 

otsustavad mahepõllumajanduse kasuks, sest sertifitseeritud mahetoodangu eest saab 

küsida kõrgemat hinda.  

Küsimusele mahesöödakultuuride kasvatamise kohta ettevõttes vastas kõige suurem arv 

vastanutest, et oma põllumajanduslikul maal kasvatatakse heina, karjamaaheina ja teravilja. 

Söötadest, mida mahetootjad veistele kasutavad, saab küsitluse põhjal välja tuua heina, 

mineraalained, soola, silo ja teravilja. Kogu veistele vajaminev sööt toodetakse suuremalt 

jaolt taludes kohapeal-küsitlusest selgus, et suurima osa sisseostetud söödast moodustavad 

mineraalaineid, sool ja jõusööt (rapsikook). Küsimusele omatoodetud ja ostusöötade 

vahekorra kohta vastati kõige enam, et  omatoodetud sööda osakaal moodustab 75% ja 

sisseostetud sööda osakaal 25% loomade söödavajadusest. Paar vastajat ütles, et pool 

toodetakse ise, pool söödast ostetakse. Küsitlusest selgub, et 74% vastanutest ostab sööda 

hulgikaubandusest ning 26% vastanutest teistelt mahetaimekasvatusettevõtetelt. 

Tarnekohtadena nimetati Baltic Agro, Oru Taimeõlitööstuse OÜ, Rotaks, OÜ Anu Ait, 

Veskimeister, Saare Agrovaru, FIE Ivo Lepik, Valjala Soolakaubandus ja Vilomix Oy. 

Ettevõtte majandusliku perspektiivi kõige efektiivsemaks hindamismeetodiks võib lugeda 

tootlikkust, mis väljendab ettevõtte väljundi(te) ja sisendi(te) suhet. Söödakulude 

tootlikkuse arvutamisel kasutati nii loomakasvatussaaduste müügitulu kui ka 

netolisandväärtust, mis on ettevõtete tulemuslikkuse võrdlemisel otstarbekas, sest selles ei 

kajastu tööjõukulud. 
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Nii mahepõllumajanduslikus piimaveisekasvatuses, lihaveisekasvatuses kui ka piima- ja 

lihaveisekasvatuses moodustavad söödakulud umbes kolmandiku kogukuludest. 

Piimaveisekasvatuses on söödakulude osatähtsus kogukuludest teiste tootmistüüpidega 

võrreldes pisut kõrgem. Piimaveisekasvatuse söödakulude osatähtsus vahetarbimisest ( eri- 

ja üldkuludest) jääb uuritaval perioodil vahemikku 44-49%, lihaveisekasvatuses jääb 

näitaja 41-45% vahemikku. Söödakulud ühe loomühiku kohta on kõrgemad 

piimaveisekasvatuses, jäädes uuritaval perioodil  749- 843 euro piiresse ning on nelja aasta 

jooksul suurenenud. Lihaveisekasvatuses jäävad söödakulud ühe loomühiku kohta 342-385 

euro piiresse ja on ka uuritaval perioodil suurenenud. Piima-lihaveisekasvatuses jäävad 

söödakulud 438-560 euro vahemikku, aga söödakulud on uuritaval perioodil kahanenud. 

Uuritaval perioodil on piimaveisekasvatuse söödakulude tootlikkuse näitajad 

loomakasvatuse müügitulu baasil langenud 1,57 €/€-lt 1,25 €/€ -ni, lihaveisekasvatuse 

söödakulude tootlikkuse näitajad on pisut tõusnud perioodi alguses 0,85 €/€-lt  perioodi 

lõpus 0,95 €/€-ni, piima- ja lihaveisekasvatuses on näitaja uuritaval perioodil langenud, 

olles perioodi alguses 1,71 €/€ ja perioodi lõpus 1,18 €/€. Netolisandväärtuse alusel leitud 

söödakulude tootlikkuse näitaja on uuritaval perioodil nii piimaveisekasvatuses kui ka 

lihaveisekasvatuses langenud, piima-ja lihaveisekasvatuses aga tõusnud.  

Kokkuvõtvalt saab öelda, et aastatel 2012-2015 on maheveiste arv tõusnud ja seda just 

lihaveiste arvelt, piimaveiste arv on vähenenud, mis võib olla põhjustatud inimeste 

tarbimisharjumuste muutumisest. Tootlikkusnäitajate analüüsi tulemused näitavad, et 

mahepiimakarjakasvatuse tootlikkusnäitajad on kõrgemad kui mahelihaveisekasvatuse 

vastavad näitajad. Küsitluse tulemusena selgus, et ettevõtte mahesöödaga varustamisel 

toodetakse enam-jaolt söödad ettevõttes, sisse ostetakse vaid mineraalaineid ja soola ning 

mõned vastanutest ka teravilja ja rapsikooki.  
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FEED SUPPLY IN ORGANIC CATTLE FARMS IN ESTONIA IN YEARS 2012-2015 

Liina Kallas 

SUMMARY 

The bachelor thesis is composed in Estonian language and consists 39 pages, 7 figures, 6 

schedules and 7 appendixes. The thesis includes 37 literary sources, of which 5 are in a 

foreign language. 

The popularity of organic farming in Estonia has been moving upwards in last years. The 

consumers have become more knowledgeable in health aspect and care for the food they 

are eating originates from domestic, environmental-friendly raw material. When there is a 

demand, the supply is providen and in relation to that the number of organic manufacturers 

has been growing, whose aim is to cover the organic market share with organic products 

which is the assumption of developing and maintaining healthier society. The most 

important branch of production in agricultural production is cattle farming which is parted 

to dairy cattle and beef cattle farming. On the assumption of economic aspect to 

manufacturer it is important to provide the adequate amount of output by assuring the basic 

rules of organic farming and the good quality of output which is directly influenced by the 

feeding of cattle. The necessary feed is been grown by organic manufacturers or been 

bought from agricultural companies who responds to basic rules of organic production 

because there is no permission to feed animals with no-organic feed.  

Bachelor thesis aims to explore how organic cattle companies supply feed and analyse 

economic aspect of feed supply in Estonia in years 2012-2015. 

The reasearch used primary and secondary data and the input data comparative analyse by 

the type of farming on the basis of FADN and poll targeted to manufacturers as analyse 

method. 

Theoretical part contains the overview of basic rules set to organic farming, precisely to 

organic cattle farming in Estonia, describe different type of organic feed that assure the 

quality of output and bring out the differences between manufacturing organic and no-

organic feed. Throughout the empirical research the different indicators of feed 

manufacturing been calculated on the basis of FADN test enterprises and on the basis of 

poll targeted to organic cattle enterprises the feed supply is been described. 
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Since 2012 the number of organic farming cattle in Estonia has been raising. Analysing the 

years 2012-2015, the remarkable change took place in 2013 where the general number of 

cattle raised 11%. During these years the number of dairy cattle has decreased by 604 

animals which may be the result of prohibiting the tie stall and the shortage of organic 

processors. During the years 2012-2015 the number of beef cattle has increased by 7860 

animals which may be the result of consumers changing their eating habits, meat industries 

organic recognition and the growing realtive importance of organic meat export.  

The proportion of organic cattle has mainly increased by the number of beef cattle. A lot of 

farmers decide in favour for organic farming because there is a possibility to ask for a 

higher price for certified organic output. Question about growing organic feed in organic 

farms, the biggest number of respondents answered they grow hay and grain. Question 

about the feed organic farmers use for cattle the respondents named hay, mineral 

substances, salt, silage and grain. All the necessary feed for cattle is mainly produced on 

the spot-it turned out from the poll that the biggest part of boughten feed forms mineral 

substances, salt and protein feed. The respondents answered that the feed they produce 

themselves forms 75% and the feed they buy 25% of cattle feed ration. Few respondents 

also mention that half amount of necessary feed they buy, half produce themselves. It 

turnes out from the poll that 74% of the respondents buy the feed from the wholesale and 

26% of the respondents from other organic farms. As suppliers Baltic Agro, Oru 

Taimeõlitööstuse OÜ, Rotaks, OÜ Anu Ait, Veskimeister, Saare Agrovaru, self-employed 

entrepreneur Ivo Lepik, Valjala Soolakaubandus and Vilomix Oy were named. 

The most efficient standard of judgement of enterprise economic perspective is 

productivity which defines the ratio of output(s) and input(s). For calculation of feed cost 

productivity the grazing livestock revenue from sales and net value were used because its 

practical to compare enterprise efficiency because they don`t include any labour force 

costs. The analysis of productivity show that the productivity indicators of organic dairy 

cattle farming are higher than the same indicators in organic beef cattle farming. Thus in 

organic dairy cattle farming, beef cattle farming and in dairy and beef cattle farming the 

feed costs form about one third of total inputs. In dairy cattle farming the relative 

importance of feed costs is a bit higher in comparison with other type of farming. The feed 

costs of dairy cattle farming relative importance in intermediate consumption stays in 

interval 44-49% in 2012-2015 and in beef cattle this indicator stays in interval 41-45%.  
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Lisa 1. Söötade keemilisel analüüsil määratavad põhinäitajad 

 

Märkus: Allakriipsutatud ained leitakse matemaatiliselt 

Allikas: Sikk, V. 2014.  
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Lisa 2. Põhiliste söötade orienteeruv kuivainesisaldus 

Lühendid: KR – karjatamisring, LA – loomise alguses, TÕ – täisõites, LL – loomise lõpul, 

Ä– ädal, ÕA – õitsemise alguses, ÕPMA – õiepungade moodustamise alguses  
.  

Märkus. Silo kuivaine sisaldus võib suurtes piirides kõikuda 

Sööda liik Kasvufaas Kuivaine, 

% 

Sööda liik Kasvufaas Kuivaine, 

% 

Karjamaasööt 

(kõrrelisterohke) 

1. KR 18 Haljassööt 

(punane ristik) 

ÕPMA 15 

2. KR 20 ÕA 19 

3. KR 22 TÕ 23 

4. KR 23 Ä 16 

Haljassööt 

(kultuurniidult) 

LA 17 Haljassööt 

(timut) 

LA 21 

LL 24 LL 25 

TÕ 28 TÕ 30 

Ä 22 Ä 22 

Haljassööt 

(ristikurohke, 

75% ristik) 

LA 17 Haljassööt 

(kõrrelisterohke, 

25% ristik) 

LA 19 

LL 21 LL 24 

TÕ 25 TÕ 28 

Ä 17 Ä 21 

Haljassööt 

(ristiku-

kõrreliste segu, 

50% ristik) 

LA 18 Silo 

(kultuurniidult) 

LA 35 

LL 22 LL 35 

TÕ 26 TÕ 35 

Ä 19 Ä 35 

Haljassööt 

(segatis ja 

segavili, 50% 

kaunvili) 

LA 16 Silo (ristiku-

kõrreliste segu, 

50% ristik) 

LA 35 

LL 18 LL 35 

TÕ 25 TÕ 35 

    Ä 35 

Haljassööt 

(segatis- ja 

segavili, 25% 

kaunvili) 

LA 16 Silo 

(kõrrelisterohke, 

25% ristik) 

LL 35 

LL 19 TÕ 35 

TÕ 27   

Haljassööt 

(söödahernes) 

ÕA 16 Silo (timut) LL 35 

   TÕ 35 

Haljassööt 

(kaer) 

LA 16 Silo (segatis ja 

segavili) 

LL 35 

LL 20 TÕ 35 

      

 

Allikas:  Sikk, V. 2004. Söötade keemilise koostise ja toiteväärtuse tabelid 

Sööda liik Kuivaine, 

% 

Sööda liik Kuivaine, % Sööda liik Kuivaine, 

% 

Hein 83 Kartul 22 Piim 13 

Teraviljajahud 

(oder, kaer, 

nisu, rukis, 

mais, hernes) 

86 Poolsuhkrupeet, 

pealsed, 

juurikad 

                         

13                        

17 

Löss 9 

Teraviljapõhk 83 Rapsiseemned 88 Lössipulber 92 

Kliid (oder, 

nisu, rukis) 

86 Söödapeet, 

pealsed, 

juurikad 

                           

12                      

11 

Vadak 6 

Linakook 90 Rapsikook 90 Rapsiõli 99 
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Lisa 3. Maheveisekasvatuse vahetarbimine ja söödakulud eurodes 

Arvutuse aluseks olevad näitajad (FADN 2017) 

 
2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 

Vahetarbimine, € 44 367 42 402 35 655 79 998 

Söödakulud, € 20 523 20 588 15 816 39 295 

Söödakulude osatähtsus, % 46,3 48,6 44,4 49,1 

Lihaveisekasvatus 

Vahetarbimine, € 38 667 43 074 41 740 53 140 

Söödakulud, € 15 850 18 678 18 372 23 603 

Söödakulude osatähtsus, % 41,0 43,4 44,0 44,4 

Piima- ja lihaveisekasvatus 

Vahetarbimine, € 58 386 28 396 37 996 26 208 

Söödakulud, € 28 088 12 418 14 594 10 687 

Söödakulude osatähtsus, % 48,1 43,7 38,4 40,8 

 

Lisa 4. Maheveisekasvatuse söödakulu eurodes ja loomühikute arv 

Arvutuse aluseks olevad näitajad (FADN 2017) 

 
2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 

Söödakulud, € 20 523 20 588 15 816 39 295 

Kokku veised, LÜ 27,4 24,8 19,4 46,6 

Söödakulu 1 loomühiku kohta 749,01 830,16 815,26 843,24 

Lihaveisekasvatus 

Söödakulud, € 15 850 18 678 18 372 23 603 

Kokku veised, LÜ 46,3 54,3 60,3 61,3 

Söödakulu 1 looma kohta 342,33 343,98 304,68 385,04 

Piima- ja lihaveisekasvatus 

Söödakulud, € 28 088 12 418 14 594 10 687 

Kokku veised, LÜ 50,2 24,1 28,5 24,4 

Söödakulu 1 looma kohta 559,52 515,27 512,07 437,99 
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Lisa 5. Maheveisekasvatuse söödakulu ja loomakasvatuse müük eurodes 

Arvutuse aluseks olevad näitajad (FADN 2017) 

 
2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 

Söödakulu, € 20 523 20 588 15 816 39 295 

Loomakasvatustoodangu müük, € 32 283 32 850 23 574 49 077 

Lihaveisekasvatus 

Söödakulu, € 15 850 18 678 18 372 23 603 

Loomakasvatustoodangu müük, € 13 535 22 155 19 621 21 549 
Piima- ja lihaveisekasvatus 
Söödakulu, € 28 088 12 418 14 594 10 687 

Loomakasvatustoodangu müük, € 47 907 14 873 16 886 12 586 

 

Lisa 6. Maheveisekasvatuse söödakulu ja netolisandväärtus eurodes  

Arvutuse aluseks olevad näitajad (FADN 2017) 

 
2012 2013 2014 2015 

Piimaveisekasvatus 

Söödakulu, € 20 523 20 588 15 816 39 295 

Netolisandväärtus, € 29 157 23 729 20 508 29 002 

Söödakulude tootlikkus 1,42 1,15 1,30 0,74 

Lihaveisekasvatus 

Söödakulu, € 15 850 18 678 18 372 23 603 

Netolisandväärtus, € 25 998 21 919 22 793 21 645 

Söödakulude tootlikkus 1,64 1,17 1,24 0,92 

Piima- ja lihaveisekasvatus 

Söödakulu, € 28 088 12 418 14 594 10 687 

Netolisandväärtus, € 28 218 12 283 10 984 15 987 

Söödakulude tootlikkus 1,00 0,99 0,75 1,50 
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Lisa 7. Maheveisekasvatajatele suunatud ankeetküsimustik 

Küsitlus „Mahesöötade tootmine maheveisekasvatuse ettevõtetes“ 

Mai 2017 

Lugupeetud mahetootja! 

Palume Teil osaleda bakalaureusetöö uuringus, mille eesmärgiks on uurida loomakasvatuse 

mahesöötade tootmisega seotud majanduslikke aspekte. Uuringut viib läbi Eesti 

Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi tudeng Liina Kallas. 

Uuringus osalemine on anonüümne – tulemusi analüüsitakse statistiliselt ja kasutatakse 

ainult koondatud kujul ega seostata konkreetse vastajaga. Kui soovite kokkuvõtet 

ankeetküsitluse tulemustest oma e-posti aadressile, võtke palun ühendust kontaktisikutega. 

Täname Teid meeldiva koostöö eest! 

Liina Kallas, bakalaureuseõppe tudeng, liinakallas@gmail.com, tel. 53 486 558  

Liis Oper, lektor, liis.oper@emu.ee, tel. 52 06 703 

 

ETTEVÕTTE ÜLDANDMED 

1. Talu/ettevõtte asukoht? ..............................(maakond) (loend maakondadest) 

2. Millises vahemikus on Teie ettevõtte põllumajandusmaa pindala? 

 Kuni 5 ha 

 5-30 hektarit 

 31-100 hektarit 

 101-300 hektarit 

 301-1000 hektarit 

 üle 1000 hektari 

3. Kui suur on ettevõtte maheveiste arv? 

 Kuni 25 veist 

 26-50 veist 

 51-100 veist 

 101-150 veist 

 151-200 veist 
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 201-250 veist 

 251-300 veist 

 301-400 veist 

 401-500 veist 

4. Milline on ettevõtte veisekasvatuse tootmissuund? 

 Piimakarjakasvatus 

 Lihaveisekasvatus 

5. Mahepõllumajandusliku tootmisega alustamise aasta? .....................................(loend 

aastatest 1998-2016) 

6. Kas tavatootmiselt mahetootmisele üleminek oli .....? 

 Lihtne 

 Pigem lihtne 

 Ei oska öelda 

 Keeruline 

 Väga keeruline 

7. Miks otsustasite alustada mahepõllumajandusliku tootmisega? 

    ...................................................................................................... 

MAHESÖÖTADE TOOTMINE JA SISSEOSTMINE 

8. Milliseid mahekultuure Teie ettevõttes kasvatatakse? 

 Teravili 

 Kaunvili 

 Rühvelkultuurid 

 Õli- ja kiukultuurid 

 Muud tehnilised kultuurid 

 Köögivili 

 Lühiajaline rohumaa 

 Pikaajaline kultuurrohumaa 

 Looduslik rohumaa 

 Muu 

9. Millises vahemikus oli Teie mahepõllumajandusliku maa pindala aastal 2016? 

 Kuni 5 ha 

 6-10 hektarit 

 11-30 hektarit 
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 31-60 hektarit 

 61-100 hektarit 

 101-200 hektarit 

 201-300 hektarit 

 301-500 hektarit 

 501-1000 hektarit 

10. Milliseid mahesöötasid Te maheveisekasvatuses kasutate? 

 Silo 

 Hein 

 Karjamaahein 

 Teravili 

 Rapsikook 

 Mineraalained, sool 

 Piim 

 Piimapulber 

 Muu 

11. Milliseid mahesöödakultuure kasvatate ise oma ettevõttes? 

 Hein 

 Karjamaahein 

 Teravili 

 Kaunvili 

 Rühvelkultuurid 

 Õli- ja kiukultuurid 

 Muud tehnilised kultuurid 

 Köögivili 

12. Kuidas hindate mahepõllumajandusliku taimekasvatusega seotud nõuete täitmist       

mahesöödakultuuride kasvatamisel? 

 Keeruline 

 Pigem keeruline 

 Pigem lihtne 

 Lihtne 

 Ei oska öelda 
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13. Millised mahesöödad ostate? 

 Silo 

 Hein 

 Karjamaahein 

 Teravili 

 Rapsikook 

 Mineraalained, sool 

 Piim 

 Piimapulber 

 Muu 

14. Kus kohast ostate ettevõttesse mahesöödad? 

     ........................................................................ 

15. Milline on omatoodetud ja sisseostetud mahesöötade vahekord Teie ettevõttes? 

 Omatoodetud 100% Sisseostetud 0% 

 Omatoodetud 75% Sisseostetud 25% 

 Omatoodetud 50% Sisseostetud 50% 

 Omatoodetud 25% Sisseostetud 75% 

 Omatoodetud 0% Sisseostetud 100% 

MAHESÖÖTADE TOOTMISE MAJANDUSLIKUD ASPEKTID 

16. Kui suured on kogukulud Teie ettevõttes ühe looma kohta aastas? 

      ......................................................................................................... 

17. Kui suured on söödakulud Teie ettevõttes ühe looma kohta aastas? 

      .......................................................................................................... 

18. Millise osakaaluga on hinnanguliselt söödakulud veisekasvatuse kogukuludest? 

 10% 

 20% 

 30% 

 40% 

 50% 

 60% 

 70% 

 80% 

 90% 

 100% 
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19. Kuidas hindate mahepõllumajanduslikule tootmisele suunatud toetusi-kas need on 

piisavad, et katta maheveiste kasvatamisega seotud kulusid? 

 Täiesti piisavad 

 Pigem piisavad 

 Ei oska hinnata 

 Pigem pole piisavad 

 Pole üldse piisavad 

20. Millised on kaks suurimat probleemi ettevõtte varustamisel mahesöödaga? 

      ....................................................................................................................... 
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