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Lambakasvatuses eristatakse tava- ja mahepõllumajanduslikku lambakasvatust. Erinevate 

tootmistehnoloogiatega loomi kasvatades tekib erinevusi ettevõtete majandusnäitajates. 

Bakalaureusetöö eesmärk on tuua välja ning selgitada tava- ja mahepõllumajandusliku 

lambakasvatuse majandusnäitajate erinevusi Eestis aastatel 2013-2017. Uurimistöös 

kasutatakse nii esmaseid kui ka teiseseid andmed. Koostatakse võrdlusanalüüs tava- ja 

mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete majandusnäitajate võrdlemiseks ning 

kulutasemete hindamiseks FADN andmebaasi andmetel. Samuti viiakse läbi küsitlus Eesti 

Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu liikmetega. Analüüsi ja küsitluse tulemusel selgus, et 

mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses tekib lisanduvaid kulusi võrreldes tavapõllu-

majandusega eelkõige eri-, üld- ja tööjõukuludes. Lambakasvatusettevõtete müügitulu tuleneb 

põhiliselt loomakasvatustoodangust. Mahepõllumajanduses on see suurem eelkõige suurema 

kogutoodangu, taimekasvatustoodangu kõrgema hinna ning osaliselt ka loomakasvatus-

toodangu kõrgema hinna tõttu. Mahepõllumajandusliku tootmise korral saadakse lisanduvaid 

toetusi, kuid lambakasvatajate hinnangul ei ole need piisavad, et lisanduvaid kulusid katta. 

Küsitlusele vastajate hinnangul peaksid ühtne pindalatoetus ja rohestamise toetus olema samal 

tasemel Euroopa keskmiste toetustega. Lisatoetust vajaksid nende sõnul sertifitseeritud 

seemne külvamise nõude täitmine, võimalikud väiksemad mahepõllumajanduslike tallede 

juurdekasvud ning veterinaarjärelvalve kulud.  

Märksõnad: lambakasvatus, tava- ja mahepõllumajanduslik tootmine, FADN, võrdlus, 

majandusnäitajad 
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Sheep farming can be divided into conventional and organic sheep farming. The differences 

in economic characteristics arise while using different production technologies. The aim of 

the Bachelor's thesis is to find out and explain the differences between the economic 

indicators of conventional and organic sheep farming in Estonia in years 2013-2015. Both 

primary and secondary data are used in the research. A comparative analysis and the costs 

level estimation of the economic indicators between the conventional and organic sheep farms 

is compiled on the basis of the FADN database. A survey is also conducted with the members 

of the Estonian Sheep and Goat Breeders Association. The analysis and the survey revealed 

that organic farming creates additional costs compared to conventional farming. Expenditure 

arises primarily from special, general and labour costs. The sales revenue of sheep farms 

results mainly from livestock production. There is a bigger total output, above all the higher 

prices for crop production and partly to higher prices for livestock production in the organic 

farming. In case of organic production, additional subsidies are obtained, but sheep farmers 

do not consider them sufficient to cover additional costs. Survey respondents estimate that the 

single area payment and payment for agricultural practises beneficial for the climate and the 

environment should be at the same level as the European average. Additional support would, 

according to them, be required to comply with the requirement to sow certified seed, possible 

smaller growth of organic lambs and the costs of veterinary supervision.  
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economic indicators 
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SISSEJUHATUS 

 

Lambakasvatusega on Eesti alal tegeletud juba alates 19. sajandist. Selle aja jooksul on 

lammaste arv aastate lõikes palju muutunud. Kõige väiksem lammaste arvukus on Eestis  

olnud 1990-ndate aastate lõpus, enne sajandivahetust. Seejärel hakkas loomade arv taas 

tõusma tänu Eesti liitumisele Euroopa Liiduga, kus pööratakse suurt tähelepanu 

mahepõllumajandusliku tootmistehnoloogia arendamisele. Ka lambakasvatus Eestis liigub 

järjest enam mahepõllumajandusliku tootmise suunas. Peale sajandivahetust hakati 

riigieelarveliste vahenditega lambakasvatussektorit toetama, mis mõjus samuti antud sektori 

arendamisele positiivselt. Samas on lambaliha tarbimine eestlaste seas ikkagi väga 

tagasihoidlik. Eelistatakse rohkem mahepõllumajanduslike põhimõtete järgi toodetud liha.  

Bakalaureusetöö teema on välja töötatud koostöös lambakasvatajatega. Nende hinnangul ei 

ole lambakasvatuse valdkonnas piisavalt uuritud tava- ja mahepõllumajanduse kulude, 

müügitulu ja toetuste erinevusi ning selgitatud, millised on mahepõllumajandusliku 

tootmisega seotud lisanduvaid kulud. Toetused jagunevad taimekasvatustoetusteks ning 

loomakasvatustoetusteks. Põllumajandusliku tootmistegevusega on seotud toetused, millest 

mõned on ühised nii tava- kui mahepõllumajanduses, kuid on ka toetusi, mida on võimalik 

saada ainult mahepõllumajandusliku tootmise korral. Seega tuleks uurida nende 

majandusnäitajate erinevusi lambakasvatuse valdkonnas. Kuna paljud tootjad tegelevad 

lambakasvatusega hobikorras põhitöö kõrvalt, siis ei jätku neil piisavalt aega ega teadmisi 

loomakasvatuskulude, müügitulu ning  toetuste välja arvutamiseks.    

Bakalaureusetöö eesmärk on tuua välja ning selgitada tava- ja mahepõllumajandusliku 

lambakasvatuse majandusnäitajate erinevusi Eestis aastatel 2013-2017. Eesmärgi 

saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Anda ülevaade tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse tootmistehnoloogiate 

erinevustest. 

2. Võrrelda ja analüüsida tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse kulusid, müügitulu 

ja toetusi uuritaval perioodil. 

3. Koostada ja läbi viia küsitlus tava- ja mahepõllumajanduslikele tootjatele, et täiendada 

statistilise analüüsi tulemusi.  
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Bakalaureusetöö põhineb nii esmastel kui teisestel andmetel. Teisesed andmed pärinevad 

Eesti Statistikaameti ja Põllumajandusliku raamatupidamise (Farm Accountancy Data 

Network – FADN) andmebaasidest. Statistilisele analüüsi täiendamiseks viiakse läbi küsitlus 

lambakasvatajate seas, mille käigus kogutud esmaste andmete abil püütakse selgitada 

tegureid, mis mõjutavad mahelambakasvatuse lisanduvaid kulusid ning müügitulu ja toetuste 

erinevusi kõige rohkem. Samuti leitakse lisanduvate kulude tekkimise kohad ning arvutatakse 

need välja loomühiku kohta. Töö teoreetiline osa on koostatud arengukavade, juhendite, 

artiklite ja valdkonda puudutavate õigusaktide põhjal ning autori enda lambakasvatuse 

kogemustele tuginedes.  

Töö teoreetilises osas on kirjeldatud tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse olemust 

ning erinevusi. Samuti on välja toodud tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatus-

ettevõtete kulud, nende teoreetiline analüüs ja kulude jagunemine FADN andmebaasi järgi. 

Teoreetilise osa viimases peatükis võrreldakse müügitulu ja toetuste erinevusi kahe 

tootmistehnoloogia vahel. Empiirilises osas tuuakse välja uurimistöö materjal ja metoodika, 

antakse ülevaade lammaste arvust ja majapidamiste suurusest ning analüüsitakse FADN 

andmebaasi ja küsitluse tulemuste põhjal lambakasvatusettevõtete kulusid, müügitulu ja 

toetusi aastatel 2013-2017.  
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1. TAVA- JA MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU 

LAMBAKASVATUSE MAJANDUSNÄITAJATE OLEMUS  

1.1. Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse olemus 

 

Lambakasvatus on olnud sea-, veise- ja linnukasvatuse kõrval täiendavaks 

loomakasvatusharuks juba aastasadu. Lambaid kasvatatakse eelkõige liha, villa ja naha 

saamise eesmärgil. Viimastel aastatel on populaarsemaks muutunud ka lambapiima tootmine 

ning selleks on toodud Eestisse piimalammaste tõuge. Järjest enam on lambakasvatussektoris 

hakatud tegelema aretustööga ning tõuloomade kasvatamisega.  

Eesti lambakasvatussektorit iseloomustavad pikaajalised traditsioonid ja ühistegevuse 

vähesus. Lambaid kasvatati Eestis juba 19. ja 20. sajandil. Nende arvukus on olnud suurim 

1920-ndatel aastatel, kui lambaid oli rohkem kui 700 000. Raske periood Eesti 

lambakasvatuses oli 1990-ndate alguses, kui 120 000 lambast jäi sajandivahetuseks alles vaid 

ligikaudu 30 000. Alates 1990-ndate lõpust hakati lambakasvatussektorit toetama 

riigieelarvest ning Euroopa Liiduga liitumise järgselt maksti täiendavaid otsetoetusi, mille toel 

hakkas lammaste arv taas suurenema. ( Eesti lambakasvatussektori…2018:4) 

Lammas on maastikuhoolduse seisukohalt väga oluline põllumajandusloom. Lambakasvatus 

sobib väga hästi piirkondadesse, kus traditsioonilise põllumajandustootmisega ei saa või ei 

tasu tegeleda nagu saared, rannaäärsed alad ja kuppelmaastikud. Karjatamisega saab korras 

hoida puis- ja rannaniidud ning loopealsed. (Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013:3) 

Seega on lisaks lambakasvatuse põhilistele eesmärkidele ehk liha- ja aretusloomade 

tootmisele teisigi võimalusi, mis otstarbel lambaid kasvatatakse.  

Lambakasvatuses eristatakse tava- ja mahepõllumajanduslikku lambakasvatust. 

Tavapõllumajanduses kasutatakse sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja väetisi ning 

kasvatatakse intensiivselt suurkarju. (Tamm 2011:2). Samuti kasutatakse rohkem ravimeid. 

Mahepõllumajanduslik lambakasvatus on keskkonda säästev, looduslikku tasakaalu säilitav, 

loomade heaolu tagav ja loomakasvatussaaduste kvaliteeti parandav loomakasvatus 

(Mahepõllumajandusliku…2001, § 1 lg 1). See on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb 

tasakaalustatud aineringlusel. Sünteetiliste väetiste asemel kasutatakse orgaanilisi väetisi ning 
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mullaviljakuse tagamisele aitavad kaasa ka liblikõielisi sisaldavad külvikorrad (Tamm 

2011:2). Loomade ennetav ja diagnoosimata ravimine on keelatud.  

Mahepõllumajnduslikke lambaid tuleb sööta 100% mahepõllumajanduslikult toodetud 

söödaga. Vähemalt 60% söödast peab pärinema samast tootmisüksusest või olema toodetud 

koostöös teiste maheettevõtetega peamiselt samas piirkonnas. Sama piirkond tähendab Eesti 

Vabariiki. (Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013:10) Mahepõllumajanduslikke loomi ei 

söödeta geneetiliselt muundatud organisme (GMO) sisaldavate söötadega (Tamm, 2011:2). 

Loomakasvatuses lähtutakse loomade heaolust. Loomi ei tohi pidada lõastatult ning on vajalik 

jälgida, et loomad saaksid regulaarselt ja vabalt liikuda ning neil oleks piisavalt ruumi. 

Loomad peavad aastaringselt pääsema jalutusalale. Laudas tuleb tagada tervislik sisekliima- 

ventilatsioon, piisav valgus ning piisavalt allapanu. Samuti peavad sööt ja vesi olema 

loomadele kergesti kättesaadavad. (Maheloomakasvatus MES 2018) Loomade paljunemine 

toimub mahepõllumajanduses loomulikul teel ning seda ei mõjutata hormoonide abil. Samuti 

ei kasutata kasvustimulaatoreid ega sünteetilisi ravimeid haiguste ennetamiseks. 

(Mahepõllumajandus Eestis 2015: 6) 

Mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses soovitatakse kasvatada eelkõige kohalikke ja 

põliseid tõuge, sest need on haigustele vastupidavamad ja kohaliku kliimaga paremini 

kohanenud. Vastupidavuse suurendamiseks on tootmiskarjades sobiv kasutada ristandeid. 

(Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013: 6). Söödakulud moodustavad lambakasvatuse 

kuludest väga suure osa. Eriti kallid on mahepõllumajanduslikult toodetud söödad. Seega 

oleks tootjatel otstarbekam sööta ise toota, kuid see eeldab sobiva maa ja tehnika olemasolu, 

mis nõuavad väga suuri investeeringuid. 

Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega ei ole otstarbekas tegeleda ilma mahepõllu-

majandusliku taimekasvatuseta (Maheloomakasvatus MES 2018). Mahepõllumajanduslikus  

ehk ökoloogilises põllumajanduses on mitmeid olulisi põhimõtteid. Mulla toitainevarusid 

täiendatakse eelkõige liblikõieliste poolt seotud lämmastiku ja orgaaniliste väetistega ning ei 

kasutata mineraalseid lämmastikväetisi. Mahepõllumajanduses kasutatakse ennetavaid, 

looduslikel protsessidel põhinevaid või mehaanilisi umbrohu-, haiguste- ja kahjurite tõrje 

meetodeid, rakendatakse sobivaid külvikordi, kasvatatakse kahjustuskindlamaid sorte, 

soodustatakse kahjustajate looduslike vaenlaste (nt röövtoidulised putukad) esinemist. 

Loomade arv hoitakse tasakaalus põllumajandusmaa suurusega. (Mahepõllumajandus Eestis 

2015: 6) 
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Mahepõllumajandusliku lambakasvatusega alustamine eeldab kõrgel tasemel teadmisi ning 

praktilisi oskusi, et tagada loomade heaolu ja keskkonnasõbralik tootmine ning samal ajal 

teenida piisavalt sissetulekut. Keskkonnakaitse ja säästev maaelu areng on muutunud 

olulisemaks alates 1992. aastast, kui võeti vastu Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

reform (Rahmann, 2007). Üleminek tavapõllumajanduslikust lambakasvatusest 

mahepõllumajanduslikule lambakasvatusele ei ole väga keeruline ning ei nõua palju 

ümberkorraldusi. Mahepõllumajandusliku lambakasvatusega alustamise eeltingimus on 

ettevõttes mahepõllumajandusliku taimekasvatuse viljelemine või sellega samaaegne 

alustamine. (Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013:4 ) 

Mahepõllumajanduslikule lambakasvatusele üleminekul koos mahepõllumajandusliku 

taimekasvatusega kehtib üleminekuaeg kaks aastat. Peale üleminekuaja läbimist on võimalik 

müüa liha mahesaadusena. Kui üleminekut mahelambakasvatusele alustatakse ettevõttes, kus 

taimekasvatus on mahepõllumajandusele üleminekuaja juba läbinud, tuleb liha 

mahetunnustusega müümiseks pidada lambaid mahepõllumajanduse nõuete järgi vähemalt 

kuus kuud. Mahepõllumajandusega tegelevad ettevõtted, peavad olema tunnustatud ja kantud 

mahepõllumajanduse registrisse. Mahelambakasvatusega alustamiseks tuleb esitada 

Põllumajandusametile (PMA) ettevõtte tunnustamise taotlus taimekasvatuse, loomakasvatuse, 

sööda esmatootmise ja oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote turuleviimise 

kohta. (Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013: 4-5)  

Tunnustamise käigus hindab Põllumajandusamet tootmise vastavust nõuetele kontrollides nii 

vajalikke dokumente kui ka ettevõtet kohapeal. Kui ettevõte vastab mahepõllumajanduse 

nõuetele, siis tunnustakse ta kontrollimise alusel ja kantakse mahepõllumajanduse registrisse. 

Juba tunnustatud maheettevõtteid kontrollitakse kohapeal vähemalt üks kord aastas. Kontrolli 

käigus tehakse kindlaks mahepõllumajanduse nõuetele vastavus nii tootmise, töötlemise kui 

ka turustamise puhul. Järelvalvet teostavad Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet 

ning toitlustamise ja jaekaubandusettevõtete puhul Terviseamet. (Maheloomakasvatus MES 

2018). 

Ettevõttes, kus tegeletakse mahepõllumajandusliku lambakasvatusega, võib pidada ka teisi 

põllumajandusloomi mittemahepõllumajanduslikult tingimusel, et tagatakse hoonete (või 

hoone osade) kindel eristatavus. Samuti tava- ja mahepõllumajanduse sööda- ja 

sõnnikukäikude ning hoidlate eraldi kasutus. Mahepõllumajanduslikult peetavate loomade 
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kasvatamiseks kasutatavad söödad peavad olema ajaliselt või ruumiliselt eristatavad ettevõtte 

osast, kus ei tegeleta mahepõllumajandusega. (Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 2013:6) 

Lambakasvatus on pika ajalooga loomakasvatusharu, milles eristatakse tava- ja 

mahepõllumajanduslikku lambakasvatust. Need lambakasvatustehnoloogiad erinevad 

üksteisest erinevate taime- ja loomakasvatusnõuete poolest. Mahepõllumajandusliku ehk 

ökoloogilise lambakasvatusega alustamine eeldab piisavalt teadmisi lambakasvatuse kohta. 

Samuti tuleb taotleda Põllumajandusametist vastav luba ning nõuetele vastavuse korral 

kantakse ettevõte mahepõllumajanduse registrisse. Iga- aastaste kontrollide tulemusena 

kontrollitakse mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete nõuetele vastavust, uurides 

vajalike dokumentide olemasolu ja täitmist ning viiakse läbi kohapealne kontroll ettevõttes.   

 

 

1.2. Kulud tava- ja mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses 

 

Põllumajandusettevõtte edukuse eelduseks on oskus oma tootmist planeerida ning toota 

võimalikult ökonoomselt. Seega tuleks hoida kulud kontrolli all ning analüüsida ettevõttes 

tehtavate kulude olulisust. Hea ülevaate kulude suurusest annab nende ühe looma või 

loomühiku kohta välja arvutamine.  

Lambakasvatajad, kelle tootmistegevust iseloomustab madal või keskmine tootlikkus, 

paistavad silma suurte kulude ja madala jätkusuutlikkuse poolest. Majandusliku 

jätkusuutlikkusega on seotud poliitiline keskkond, millest sõltub turu valmisolek maksta 

mahedalt toodetud saaduste eest rohkem. Ettevõtete kulude vähendamine on tootmistegevuse 

üheks eesmärgiks, mis vähendab ebakindlust, tagab turvalisuse ning annab konkurentsieelise. 

Seega on kulude analüüs ja kalkuleerimine äärmiselt olulised. (Toro-Mujica et.al 2015)  

Kulusid tehakse ettevõtte eesmärkide saavutamiseks ja strateegiate elluviimiseks. Kulu tekib 

ressursi kasutamisel, konkreetsete juhtimisotsuste vastuvõtmise tulemusel. Ressurssideks 

võivad olla näiteks materjalid, millega kaasneb materjalikulu, kui kasutame tööjõudu, tekib 

palgakulu (tööjõukulu). Kulude arvestuses pööratakse järjest rohkem tähelepanu tulevikus 

tekkivate ehk tuleviku kulude prognoosimisele ja eelarvestamisele. Ressursside 

maksimaalseks ärakasutamiseks tuleb sellega luua juurde uut väärtust. Nüüdisaegne kulude 

juhtimine keskendub küsimusele: kuidas suurendada, lähtuvalt omaniku poolt püstitatud 
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eesmärkidest, lisandväärtust kliendile, maksimeerides kasumit, kasutades efektiivsemalt 

ressursse ja hoides kulud võimalikult madalad. (Karu 2008:42-47)  

Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse kulud erinevad üksteisest, sest tegemist on 

erinevate tootmistehnoloogiatega ning -põhimõtetega. Bakalaureusetöö empiirilises osas 

viiakse läbi võrdlusanalüüs tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete kulude 

kohta FADN andmebaasi põhjal. FADN andmebaasi (Farm Accountancy Data Network) ehk 

põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi on testettevõtete põhjal leitud lamba- ja 

kitsekasvatajate ehk tootmistüüp 48 standardtulemused. Need esitatakse kaalutud keskmistena 

põllumajandustootja kohta, mis annab võimaluse üldistada valimisse kuuluvate ettevõtete 

näitajaid põllumajandussektorile tervikuna. (Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas 

2019) 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi järgi koosnevad ettevõtte kogukulud 

vahetarbimisest, kulumist ning tööjõu-, rendi- ja intressikuludest. Vahetarbimine omakorda 

jaguneb eri- ja üldkuludeks. Erikuludeks lambakasvatuses on seemned ja istikud, väetised, 

taimekaitsevahendid, muud taimekasvatuse erikulud, söödad, muud loomakasvatuse erikulud, 

metsanduse erikulud ning kõrvaltegevuse erikulud. Põllumajanduse üldkulud moodustuvad 

masinate ja ehitiste korrashoiukulude, energiakulude (mootorikütus, elekter, kütteained), 

lepinguliste tööde ning muude põllumajanduse üldkulude summast. Loomühikute 

arvestamisel on kasutatud koefitsiente, mille alusel üks lammas moodustab 0,15 loomühikut. 

FADN andmebaasi kulude jaotus lamba- ja kitsekasvatuse tootmistüübi kohta aastatel 2013-

2017 on toodud lisas 1.  

Võrreldes tava- ja mahepõllumajanduslikke lambakasvatusettevõtteid, on võimalik kindlaks 

teha kulude erinevused tootmistehnoloogiate kohta. Põhilised neist on välja toodud tabelis 1. 

Autori hinnangul tekivad kõige suuremad kulude muutused seemnete ning 

taimekaitsevahendite soetamisel, samuti erinevad tava- ja mahepõllumajanduslikus tootmises 

sööda-, veterinaar ja tööjõukulud. Tavapõllumajanduslikus tootmises kasutatakse külviks 

tavapõllumajanduslike nõuete kohaselt toodetud seemet või nõuetele vastavat sertifitseeritud 

seemet. Mahepõllumajanduse nõuete järgi peab külvama aga kas maheseemet või 

sertifitseeritud maheseemet, mis on tunduvalt kallimad kui tavapõllumajanduslikud seemned. 
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Tabel 1. Põhilised erinevused tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse kuludes 

(autori koostatud) 

  

Seeme taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses on põllukultuuride teravilja-, 

sööda-, õli-, kiukultuuri ja peedi seeme ning köögiviljakultuuri seeme, mida kasutatakse kas 

paljundusmaterjali tootmiseks või taimede kasvatamiseks. Seemne sertifitseerimine on selle 

põlvnemise, liigi- ja sordiehtsuse, -puhtuse ja kvaliteedi ning taimetervisenõuetele vastavuse 

kontrollimine, pakendite sulgemine ja märgistamine Põllumajandusameti järelevalve all 

vastavalt rahvusvaheliselt kehtestatud nõuetele. Seemnete sertifitseerimise eesmärgiks on 

varustada tootjat püsiva ja kõrgekvaliteedilise kontrollitud seemnega. (Seemnete 

sertifitseerimine… 2010: 2-6)  

Tavapõllumajanduslikus taimekasvatuses kasutatakse mitmesuguseid väetisi. Väetis on aine 

või valmistis, mille kasutamise eesmärk on taimede varustamine toitainetega (Väetiseseadus 

2003, § 2 lg1). Väetistest kasutatakse nii mineraal- kui ka orgaanilisi väetisi. Kultuuride 

väetamise eesmärgiks on parandada taimede toitumist ning tagada mullaviljakuse säilimine ja 

tõus. Keskkonnahoiu seisukohast reguleeritakse väetamist mitmesuguste seadusandlike 

aktidega. Väetamist ja väetiste (nii mineraal- kui orgaaniliste väetiste) kasutamist reguleerivad 

veeseadus ja mitmed sellest tulenevad keskkonna- ja põllumajandusministri määrused. 

(Väetamise ABC 2014:30) 

Kulu nimetus Tavapõllumajandus Mahepõllumajandus 

Seemned Tavaseeme, sertifitseeritud 

seeme 

Maheseeme, sertifitseeritud seeme, 

sertifitseeritud maheseeme 

Väetised Mineraalväetised, orgaaniline 

väetis 

Eelkõige orgaaniline väetis ja liblikõielisi 

sisaldavad külvikorrad.  

Taimekaitsevahendid Herbitsiidid, insektitsiidid,  

fungitsiidid, 

puhtimispreparaadid 

Kasutatakse looduslikel protsessidel 

põhinevaid või mehaanilisi umbrohu, 

haiguste ja kahjurite tõrje meetodeid 

Söödakulu Hein, silo, põhk, mineraalained, 

sool 

Koresööt (hein, silo, põhk) tunduvalt 

kallimad, mahepõllumajanduslikud 

mineraalained ja teravili kallimad, sool 

Veterinaarkulu  Ravimid, loomaarsti visiit Ravimeid kasutatakse vähem, vaid 

diagnoositud ravi, loomaarsti visiit 

Tootmise 

kontrollimine 

Kohustuslikke dokumente vähe, 

pistelised PRIA kontollid 

Lisanduv dokumentatsioon, iga-aastane 

kontroll ja riigilõiv järelevalvetoimingute 

eest 
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Mahepõllumajanduses on lubatud kasutada vaid orgaanilise päritoluga väetisi ja 

mullaomaduste parandajaid. Põhiliselt kasutatakse orgaanilist väetist, milleks on sõnnik ja 

virts. Vastavalt määrusele on lubatud kasutada ka näiteks turvast, seenekasvatuse jäätmeid, 

taimsete ainete kompostitud või kääritatud segu, merevetikaid ja merevetikatooteid, saepuru, 

looduslikku fosfaati ja mitmesuguseid teisi loodusliku päritoluga mullaparandajaid (Määrus 

889/2008: 34-35). Järjest enam toodetakse ka orgaanilise päritoluga mullastruktuuri 

parandajaid ja väetisi, kuid antud tooted on väga kallid võrreldes tavaliste mineraalväetistega 

ning mahepõllumajanduses kasutatakse neid vähe.   

Üks tähtsamaid viise taimede ja taimsete saaduste kaitsmiseks kahjulike organismide, 

sealhulgas umbrohu eest ning põllumajandusliku tootmise parandamiseks, on 

taimekaitsevahendite kasutamine. Taimekaitsevahendid võivad avaldada taimekasvatusele ka 

kahjulikku mõju. Nende kasutamisega võivad kaasneda riskid ja ohud inimestele, loomadele 

ja keskkonnale, eriti kui vahendid lastakse turule ilma ametlike katsete ja lubadeta ning kui 

neid kasutatakse valesti (Määrus 1107/2009: 1).  

Taimekaitsevahendite kulu on tavapõllumajanduslikus taimekasvatuses palju suurem kui 

mahepõllumajanduses. Tavapõllumajanduslikus taimekasvatuses kasutatakse seemnete 

puhtimist ehk kemikaaliga töötlemist eesmärgiga ennetada haigusi. Taimekaitsevahenditest 

manustatakse umbrohutõrjevahendeid ehk herbitsiide, putukatõrjevahendeid ehk insektitsiide, 

seenhaiguste tõrjevahendeid ehk fungitsiide. Mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses 

kasutatakse keemiliste ainete asemel looduslikel protsessidel põhinevaid või mehaanilisi 

umbrohu, haiguste ja kahjurite tõrje meetodeid, mis on tunduvalt odavamad.  

Loomakasvatusettevõtetes on kõige suuremaks kululiigiks söödakulud, mis erineb tava- ja 

mahepõllmajanduslikes ettevõtetes palju. Söödakulud on mahepõllumajanduslikus 

lambakasvatuses keskmiselt viiendiku võrra (21%) suuremad kui tavapõllumajanduses. 

Mahepõllumajanduses kulub loomadel rohkem energiat, sest neil on võimalik rohkem liikuda, 

k.a talvel jalutusalal. Rohusöödad on mahepõllumajanduses kallimad, sest need on toodetud 

orgaanilise väetisega rajatud rohumaadel, kus saagikused on madalamad ja tootmiskulud 

ühiku kohta on kõrgemad. (Aamisepp jt 2018: 39).  

Lammastele tuleb koostada söödaratsioonid, et kõik loomad saaksid kõikidel füsioloogilistel 

perioodidel piisavalt toitaineid. Söödad võivad olla kas heinatüübilised või heina-

silotüübilised. Tavapõllumajanduslike lammaste söödaratsioon võib sisaldada lisaks heinale ja 
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silole veel ka jõusööta või mineraalsööta, teravilja ning soola (Lambakasvatuse 

valdkonna…2011:18-19). Mahepõllumajanduslike lammaste kasvatamisel jõusööta anda ei 

ole lubatud. Kasutada võib mahepõllumajanduses lubatud mineraalsöötasid ja soola, millele 

lisaks söödetakse mahedalt kasvatatud teravilja või -juurvilju. Mahefarmides on talledele 

võimalikeks teraviljasöötadeks mahekaer, maheoder, mahehernes või nendest valmistatud 

segaviljajahu (Piirsalu 2012:142) 

Mahepõllumajanduslikes loomakasvatusettevõtetes on koresööt (hein, silo, põhk) tunduvalt 

kallim, samuti maksavad rohkem ka mahepõllumajanduslikult toodetud teraviljad, sool ja 

mineraalaind, mis on lammastele äärmiselt vajalikud. Söödatootmise kulu oleneb palju sellest, 

kas ettevõttel on võimalus ise sööta toota või ostetakse sööt kas osaliselt või täielikult sisse 

teistest ettevõtetest. Nõuete kohaselt peab taimtoiduliste loomade puhul vähemalt 60% 

söödast pärinema oma ettevõttest või olema toodetud koostöös teiste mahepõllumajanduslike 

ettevõtetega samast piirkonnast (Roosimägi 2017). Seega on mahepõllumajanduslik sööt 

kallim mahepõllumajanduslike nõuetele vastavuse tõttu, sest vastavate külvikordade, 

seemnete ja mullaharimistööde maksumus on suur. Kui ostetakse sisse teenust, siis ka teenuse 

hind mahepõllumajanduses võib olla kallim kui tavapõllumajanduses, sest 

tavapõllumajanduslik teenuse osutaja peab enne teenuse tegemist nõuete kohaselt puhastama 

ja pesema masinad, et mahepõldudel tööd alustada. Enamasti on  mahepõllumajanduslikel 

põldudel saagikus väiksem ning ka see tõstab toodangu hinda. 

Suureks kuluallikas lambakasvatuses on rohumaade rajamine karjatamiseks ning sööda 

tootmiseks, samuti kulud karjatamiseks ja karjaaedade rajamiseks. Lammastele rajatakse 

liigirikkad, tiheda taimikuga rohumaad kuivematel ja parasniisketel muldadel. Karjamaades 

kasutatakse põhiliselt madalakasvulisi liike nagu aasnurmikas, punane- ja lambaharuhein, 

valge kastehein. Heina ja silo tootmiseks sobivad hästi punane ristik, lutsern, valge ristik, 

harilik aruhein, karjamaa raihein. (Kattetulu arvestused..2017:11) Karjamaa rajamiseks 

koostatakse sobiv seemnesegu, mis lambakarjamaa puhul peaks olema kõrreliste alusheinte ja 

valge ristiku domineerimisega. Enamasti kasutatakse kopliviisilist karjatamist, kus ühes koplis 

karjatakse loomi 3-5 päeva ning seejärel lastakse loomad teise koplisse. Rohi lammaste 

karjatamiseks peab olema madal ning rohutagavara peaks olema 3-5 t/ha. (Bender 2006: 474) 

Eestis karjatatakse loomi ligilähedaselt 100% ulatuses lambafarmides. Karjatamisperioodi 

pikkuseks loetakse 160-180 päeva aastas. Lambaid karjatatakse enamasti kultuurrohumaadel, 

kuid ka poollooduslikel- ja looduslikel karjamaadel. Ute keskmiseks päevaseks  karjamaarohu 
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söömuseks arvestatakse ligikaudu 7-8 kg rohtu. Seega on keskmiseks karjatamiskoormuseks 

kultuurrohumaal 8-10 utte hektari kohta ehk ühe ute kohta vajatakse keskmiselt 0,10- 0,125 

hektarit. (Lambakasvatuse valdkonna..2011:23) 

Karjatamiskoormust on võimalik suurendada karjamaade saagikuse tõstmisega, mis seisneb 

nende paremas hooldamises ning lämmastikuga väetamises. Eesti lambafarmides 

kultuurkarjamaade väetamist üldjuhul ei tehta ning mahelambakasvatuses ei ole see lubatud. 

Seega on Eestis optimaalne pidada 8 utte hektari kohta, kui kultuurkarjamaa  saagikus on 

orienteeruvalt 12,5 t/ha kohta. Liiga suure karjatamiskoormusega võivad kaasneda 

mitmesugused riskid: väiksemad jõudlusnäitajad, suurenenud parasitaarhaiguste riskid, 

suuremad kulutused väetistele ja lisasöötmisele. (Piirsalu 2012: 153)  Paljudes farmides on 

kasutusel lammaste pidamisviis, kus lambad viibivad aastaringselt väljas ning loomad saavad 

käia laudas varju all.  

Karjaaedu saab ehitada nii elektrilisi kui ka mitteelektrilisi, lähtudes ettevõtte vajadustest ja 

võimekusest. Karjatarade maksumuse määrab nende kogupikkus ja kasutatud materjalid, 

millest omakorda sõltub karjaaia vastupidavus ja jooksvad hoolduskulud. Elektrikarjuse jaoks 

saab kasutada nii puitposte kui ka metall- ja plastmassposte. Elekter juhitakse traati või 

nööri/paela elektrikarjuse generaatori abil. Püsiaedade jaoks on võimalik paigaldada ka 

võrktara, kuid see on väga kallis ning paigaldamine nõuab rohkem aega. (Bender 2006: 453-

455) Vastavalt loomade karjatamise toetuse nõuetele peab loomakasvataja tagama, et 

karjamaa ja piirdeaiad oleksid loomade tervisele ohutud. Samuti peab karjamaalt eemaldama 

kõik teravad esemed, seega ei ole ka okastraadi kasutamine enam lubatud. ( Loomade… 2010 

§ 4 lg 3) 

Tähtsal kohal loomakasvatusettevõtetes on veterinaarkulu, sest loomade tervis on äärmiselt 

oluline. Mahepõllumajanduslikes lambakasvatusettevõtetes võib veterinaarkulu olla väiksem 

võrreldes tavapõllumajandusega, sest ravimeid kasutatakse vähem. Samas kogu karja 

haigestumise ja veterinaarteenuste kasutamise korral võib kulu olla ka kõrgem. Ravi on 

lubatud vaid diagnoositud haiguse korral. Samas tuleks lambakasvatajatel tähelepanu pöörata 

ka jala- ja sõrahädadele, mis halvendavad loomade heaolu ning põhjustavad sellega nende 

juurdekasvu ja muude toodangunäitajate langust. Krooniliste jalahädadega loomade suur 

osatähtsus karjas on karja üldise madala heaolutaseme indikaator. Jalahädade tekkimise 

peamisteks põhjusteks on vale söödaratsioon ja halvad pidamistingimused. Sõrgade 

regulaarne värkimine on heaks jalahädade ennetamise abinõuks. Sõltuvalt sellest, kui palju 
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loomad liiguvad, tuleks sõrgu värkida 1–2 korda aastas. (Mahepõllumajanduslik 

lambakasvatus 2013:14-16)  

Peale talle võõrutamist 3-4 kuu vanuselt peab arvestama asjaoluga, et võõrutatud tall on 

siseparasiitide osas õrn. Ilma emapiima saamata on tall haiguste ja siseparasiitide suhtes 

vastuvõtlikum ning sellepärast tehakse neile enne uutele karjamaadele laskmist nn 

profülaktiline ussitõrje. Mahefarmides ei ole üldjuhul lubatud profülaktilist ussitõrjet teha. 

Kui on roojaproovidega kindlaks tehtud, et lamba roojas on siseparasiitide mune, on ravi 

siiski lubatud, kuid keeluaeg liha realiseerimiseks on ravijärgselt kaks korda pikem kui 

tavatootmises. (Piirsalu 2012: 146) Mahepõllumajanduses võib tallede suremus olla suurem, 

kui tavapõllumajanduses, sest pärast sündi on ennetav ravi talledele keelatud (Aamisepp jt 

2018:39). 

Lambaid peab igal aastal 1-2 korda pügama. Kuna tegemist on raske tööga, mis algajatel 

võtab kaua aega, siis ostetakse selle töö jaoks järjest enam sisse teenust. Lambad peab ka 

märgistama. Vastavalt seadusele märgistatakse lammas kuue kuu jooksul looma sündimise 

päevast arvates või enne nimetatud tähtaja möödumist looma ühest karjast teise või tapamajja 

viimise korral (Identifitseerimisele…2009 §3 lg 2). Märgistamiseks kasutataval 

identifitseerimisvahendil on kordumatu ja põllumajandusloomale eluaegne number, mis 

kantakse põllumajandusloomade registrisse (Sealsamas § 3 lg 4). Lamba kõrvamärk on 

plastikust ja kollast värvi. Kõrvamärgi mõlemale poolele on trükitud Eesti ISO-koodi tähis 

«EE» ning kümnekohaline lamba identifitseerimisnumber. Kui lamba või kitse 

märgistamiseks kasutatakse ka elektroonilist kõrvamärki, kinnitatakse see looma vasakusse 

kõrva. (Sealsamas §4) Kõrvamärke väljastab Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll.  

Lisaks eelnimetatud kuludele peab tootmistegevuse käigus katma ka hoonete ja masinate 

amortisatsiooni ehk kulumi, kindlustuse-, remondi- ning elektrikulud (karjus + laut). Kui 

kasutatav põllumajandusmaa ei ole eraomandis on lisanduvaks kuluks veel ka rendikulu ning 

maa iga hektari kohta tuleb tasuda riigile maamaksu. Tööjõukulusid lambakasvatusettevõtetes 

üldjuhul ei maksta, sest kogu vajaminev töö tehakse ära oma pereringis. Majapidamised on 

väikesed ning palgatööjõudu kasutatakse vähe (Eesti lambakasvatussektori…2018: 4-8). 

Mahepõllumajanduses on lisanduvaks kuluks ka heaktaripõhine riigilõiv, mida tuleb tasuda 

igal aastal järelevaletoimingute eest. Kui tootja ei ole tasunud riigilõivu, võib 

Põllumajandusamet ettevõtte tunnustatuse kehtetuks tunnistada. Riigilõivu tuleb tasuda 

vastavalt kontrollitava maa suurusele. Põllumajandusameti koduleheküljel asub vastav tabel, 
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mille alusel saab iga ettevõte enda riigilõivu summa leida. Samuti lisandub täiendav aja- ja 

tööjõukulu mahepõllumajandusliku dokumentatisooni täitmiseks ning iga-aastastaseks 

kontrolliks.  

Tava- ja mahepõllumajanduslikud lambakasvatusettevõtted erinevad kulude poolest. 

Mahepõllumajanduslike nõuete täitmise osas tekib selles tootmistehnoloogias lisanduvaid 

kulusid. Suurimateks lisanduvateks kuludeks on rohumaade rajamise kulud, söödakulud ning 

täiendav tööjõu- ja ajakulu dokumentatsiooni täitmiseks. Ka taimekaitsevahendite, ravimite 

ning väetiste kuludes on erinevusi, kuid need kulud on suuremad tavapõllumajanduslikus 

tootmises. Mahepõllumajanduses sisseostetava teenuse korral on lisanduvaks kuluks masinate 

pesemine. Samuti lisandub mahepõllumajanduses hektaripõhine riigilõiv.  

 

 

1.3. Müügitulu ja toetused tava- ja mahepõllumajanduslikus 

lambakasvatuses 

Sissetulekud lambakasvatusega tegelemisel tulenevad müügitulust, toetuste suurusest ning 

muudest sissetulekutest. Müügitulu suurus oleneb lambakasvatuse tootmistehnoloogiast ning 

kasvatamise eesmärkidest. Müügitulu tuleneb lambakasvatusettevõtetes looma- ja 

taimekasvatustoodangu müügist, sest enamikes lambakasvatusettevõtetes tegeletakse ka 

taimekasvatusega. Samuti sõltub müügitulu suurus sellest, kuidas, kui palju ja kellele oma 

loomi müüakse. Ka toetuste suurus oleneb palju tootmistehnoloogiast ehk sellest, kas 

tegeletakse tava- või mahepõllumajandusliku lambakasvatusega.  

Loomakasvatustoodangu all mõistetakse lambakasvatusettevõtetes lambalt saadud toodangut, 

milleks on lambaliha, -vill, -nahk ja -piim. Loomakasvatustoodanguks peetakse ka 

elusloomade või aretusloomade müümist teistele tootjatele, kokkuostajatele või 

tapamajadesse. Taimekasvatustoodang tekib lambakasvatusettevõtetes põllumajandus-

kultuuride kasvatamise tulemusena. Näiteks toodetakse lambakasvatusettevõtetes heina ja 

silo, mis on taimekasvatustoodanguks. Samuti on toodanguks ka ettevõttes kasvatatav teravili, 

söödajuurviljad, kartul ning teised taimekasvatussaadused. Kogutoodang on aasta jooksul 

toodetud toodangu väärtus turuhindades, mis võib  võib olla toodetud müügiks, kasutamiseks 

ettevõtte siseselt või jääda varudeks (Kattetulu arvestused…2017:4). 
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Lambaid kasvatatakse järgnevatel eesmärkidel: liha, lambapiima ja aretusloomade tootmiseks,  

lambavilla ja -nahkade saamiseks,  karjamaade ja poollooduslike koosluste hooldamiseks ning 

turismi eesmärgil. Lambaid on võimalik müüa elusloomana teistele tootjatele või 

kokkuostjatele, rümbakaalus lihatööstustele või tappa kodus oma tarbeks. Samuti on võimalik 

kasutada tapamajades tapmise teenust. Eesti oludes ei maksta mahepõllumajanduslike nõuete 

kohaselt kasvatatud lambaliha eest oluliselt kõrgemat hinda, küll aga eelistatakse võimalusel 

mahepõllumajanduslikku toodangut. Lambavill on olnud juba aastaid väärtusetu saadus, 

millele ei ole leitud turgu. Viimastel aastatel on järjest enam hakatud lambavilla väärindama, 

tehes sellest lõnga või teisi käsitöötooteid. Samuti on lambanahkade parkimine tõusev trend, 

mis on lambakasvatajatele lisateenimise võimalus.  

Lambaliha tootmine tugineb enamikes riikides karjatamisele ning selle tasuvus on madal. 

Tasuvust mõjutab tootlikkus, mis sõltub omakorda uttede viljakusest ning uttede ja tallede 

ellujäämisest. Madalad tulemused eelpool mainitud näitajatel muudavad ka ettevõtte 

jätkusuutlikkuse väga madalaks. (Cabaret et al 2017: 6) Prantsusmaa ülikooli teadlased on 

koostanud globaalse meetodi, millega on võimalik hinnata lambakasvatusettevõtete 

jätkusuutlikkust. Meetod võtab arvesse loomakasvatustoodangut, loomade heaolu, väetiste 

kasutamise hulka ning ettevõtte majanduslikke parameetreid. (Sealsamas: 10)  

Lambaliha nõudlus ja tarbimine inimese kohta on väikesed. Nõudlust proovitakse suurendada 

liha ühtlase ja kõrge kvaliteedi saavutamisega. Lambaliha tarbimise kasvu on seni takistanud 

suhteliselt kõrge tarbijahind, mis on tingitud väikesest tootmismahust ja teiste lihaliikidega 

(näiteks sea- ja veiseliha) võrreldes kõrgematest tootmiskuludest. Lambaliha tarbimist 

mõjutab ka lambaliha ja lambalihatoodete piiratud kättesaadavus ning kesine tootevalik, 

samuti ka tarbija vähesed teadmised lambalihast ja selle valmistamise võimalustest. (Eesti 

lambakasvatussektori…2018: 19) 

Lambaliha kvaliteet sõltub lihaks tapetud lammaste vanusest, tõust, looma söödaratsioonist, 

toitumusastmest ning tapmise ja algtöötlemise tehnoloogiast. Lammaste olulisemad 

lihajõudlusnäitajad on tapaeelne kehamass, tapasaagis, liha morfoloogiline ja keemiline 

koostis. Lihatõugu lammastel on lihajõudlusnäitajad paremad. Eestis kasvatatakse tekseli, 

suffolki, dorseti jt lihatõugu lambaid, kelle jäärade kasutamine parandab ristandtallede 

lihavorme ja liha kvaliteeti. Eestis peetakse lambaid valdavalt liha tootmise eesmärgil, 

seetõttu on oluline jälgida ja mõista tarbija ootusi lambarümba kvaliteedile ning kohandada 
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lammaste pidamine vastavalt nõudlusele. Lambaliha müüakse praegu enamasti otse 

lõpptarbijale, kelle jaoks ei ole tapasaagis oluline. (Sealsamas: 18) 

Lambakasvatusettevõtetes on võimalik taotleda taime- ja loomakasvatustoetusi, kui ettevõte 

vastab toetuse saamise nõuetele. Toetuste taotlemine käib elektrooniliselt PRIA 

(Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti) vahendusel. Toetusemäärad erinevate 

tootmistehnoloogiatega tegelemisel on samad, kuid mahepõllumajanduses saab taotleda lisaks 

taimekasvatus- ning loomakasvatustoetustele ka mahepõllumajanduslikke toetusi. Toetused 

on lambakasvatuses väga olulised ning aitavad tõsta tulukust 

Põhilised toetused lambakasvatajatele on toodud tabelis 2. Esimeses veerus nimetatud toetusi 

saab taotleda nii tava- kui ka mahepõllumajanduslik lambakasvataja, kes vastab toetuse 

saamise nõuetele. Tabeli 2 teises veerus on toodud toetused, mida on võimalik taotleda ainult 

mahepõllumajandusliku tootmisega tegeleval põllumajandusettevõttel.  

Tabel 2. Enamlevinud toetused tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusega 

tegelemisel ning mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses lisanduvad toetused 2017. aastal 

(autori koostatud PRIA andmetel) 

Tava- ja mahepõllumajandusliku 

lambakasvatuse toetused 

Mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses 

lisanduvad toetused 

Ühtne pindalatoetus Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 

(MAK 2013-2017) 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise 

toetus 

Mahepõllumajanduslikule tootmisele 

ülemineku toetus (MAK 2014-2020) 

Ute kasvatamise üleminekutoetus ja ute 

üleminekutoetus 

Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise 

toetus (MAK 2014-2020) 

Loomade heaolutoetus  

Kliimat ja keskkonda säästvate 

põllumajandustavade toetus 
 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus  

 

Alates perioodist 2015-2020 on mahepõllumajanduse toetusel (MAHE) kaks alammeedet: 

mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku toetus ning mahepõllumajandusliku 

tootmisega jätkamise toetus. Mõlema toetuse taotlejad peavad täitma mahepõllumajanduse 

nõudeid.  Ülemineku toetust saavad taotleda mahepõllumajandusega alustavad ettevõtted, kes 

ei ole seni MAHE toetust taotlenud. Seda makstakse kuni kahel esimesel aastal ning 

ühikumäärad on 10% kõrgemad kui mahepõllumajandusega jätkamise toetusel. 

Mahepõllumajanduslikult peetavate loomade kohta makstakse kõrgema määraga ülemineku 
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toetust vaid juhul, kui taotleja alustab nii põldude kui loomadega samaaegselt üleminekut 

mahepõllumajanduslikule tootmisele. (Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2015: 1) 

Mahepõllumajandusliku toetuse saamiseks peab järgima mitmesuguseid nõudeid. 

Mahepõllumajandusliku tootmise tegevust tuleb ellu viia viiel järjestikusel kalendriaastal, 

mille käigus tuleb tagada põldudel viljavaheldus vastavalt nõuetele. Taotleja peab kasvatama 

vähemalt 20% kogu ettevõtte põllumaal liblikõielisi põllumajanduskultuure kas 

puhaskultuurina, segus kõrreliste heintaimedega või segus teiste haljasväetiseks kasvatatavate 

põllumajanduskultuuridega. Vähemalt 20% kogu ettevõtte põllumaast peab olema igal 

kohustuseaastal 1. novembrist kuni järgneva kohustuseaasta 31. märtsini  põllumajandus-

kultuurist koosneva talvise taimkatte all. Kogu majapidamise toetusõigusliku maa kohta tuleb 

vähemalt üks kord kohustuseperioodi jooksul läbi viia mullaproovide võtmine ning proovide 

saatmise mullaanalüüside tegemiseks akrediteeritud laboratooriumisse. Samuti peab 

mahepõllumajandusliku toetuse taotleja läbima mitmesuguseid mahepõllumajanduslikke 

koolitusi.  (Sealsamas)  

Sissetulekud lambakasvatuses tulenevad eelkõige müügitulust ning toetustest. Müüakse nii 

taime- kui loomakasvatustoodangut. Toetused jagunevad pindalapõhisteks ja 

loomakasvatustoetusteks, mille ühikumäärad on erinevate tootmistehnoloogiate korral 

võrdsed, kuid vajalik on täita toetuse saamise nõudeid. Mahepõllumajanduslikus 

lambakasvatuses on võimalik saada täiendavaid mahepõllumajanduslikke toetusi, mida 

tavapõllumajanduses ei maksta.  
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2. TAVA- JA MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU 

LAMBAKASVATUSE MAJANDUSNÄITAJATE 

VÕRDLUSANALÜÜS AASTATEL 2013-2017 

 

2.1. Uurimistöö materjal ja metoodika 

Lambakasvatus eeldab teadmisi looma- ja taimekasvatusest, et tagada loomadele hea ning 

loomulik elukeskkond. Eestis kasvatatakse üle 60% lambaid mahepõllumajanduslikult. 

Üleminek tavapõllumajanduselt mahepõllumajandusele ei ole keeruline, kuid tootja peab 

hakkama täitma vastavaid nõudeid. Mahepõllumajandusliku lambakasvatusega alustamise 

eeltingimus on ettevõttes mahepõllumajandusliku taimekasvatuse viljelemine või sellega 

samaaegne alustamine. Tava- ja mahepõllumajanduslikud tootmistehnoloogiad erinevad 

üksteisest majandusnäitajaid poolest. Empiirilise osa eesmärgiks on läbi viia võrdlusanalüüs, 

et võrrelda tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte kulusid, tulusid ja toetusi. 

Kuigi empiirilises osas on välja toodud, et lambakasvatuses kasvatatakse järjest enam 

suurkarju, siis analüüsitavad ettevõtted FADN andmebaasi põhjal on valimis pigem väikese 

kuni keskmise loomade arvuga tootjad, kelle karjas on 10,8-22,5 LÜ loomi ehk 72-150 

lammast.  

Bakalaureusetöö põhineb nii esmastel kui teisestel andmetel. Esmased andmed kogutakse 

küsitluse käigus, mis on suunatud lambakasvatajatele. See koostatakse Google Drive 

keskkonnas 2018. aasta kohta, et lihtsustada vastamist. Küsitlus koosneb kolmes osast: 

ettevõtete üldandmed, lambakasvatuse kulud, lambakasvatuse müügitulu ja toetused. See 

saadetakse kõikidele Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu 180-le liikmele e-maili teel. 

Valimi hulgas on nii tava- kui ka mahepõllumajanduslikke lambakasvatajaid. Küsimused, 

millele saavad vastata ainult mahetootjad, on vastavalt märgistatud. Küsitluse eesmärgiks on 

välja selgitada, millised lisanduvad kulud mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses tekivad 

ning kas toetused ja müügitulu aitavad tekkinud lisanduvaid kulusid katta. Küsitluse vastuste 

analüüsiga täiendatakse FADN andmete põhjal koostatud statistilist analüüsi. 
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Küsitlusele vastas 14 lambakasvatajat, kelle hulgas oli kuus mahepõllumajanduslikku, kuus 

tavapõllumajanduslikku ning kaks üleminekuajal lambakasvatajat. Võrreldes vastajate arvu 

valimi arvuga, siis vastas küsitlusele vaid 8% liikmetest. Arvesse tuleb võtta aga ka asjaolu, et 

saadetud liikmete seas oli ka kitsekasvatajaid, kellele küsitlus ei olnud suunatud, seega oli 

lambakasvatajate vastamise osakaal veidi kõrgem. Eraldi analüüsi koostamiseks oli andmeid 

liiga vähe, seega kasutati neid empiirilise osa vastavate peatükkide juures abimaterjalina.  

Teisesed andmed pärinevad Eesti Statistikaameti ja FADN andmebaasidest. Andmete alusel 

analüüsitakse lambakasvatuse arengut Eestis ja tehakse kindlaks tava- ja mahe-

põllumajanduslike lamba- ja kitsekasvatuse tootmistüübi testettevõtete arv ning ettevõtete 

keskmised kulud, müügitulu ja toetused aastatel 2013-2017. FADN andmebaasi 

standardtulemuste abil võrreldakse tava- ja mahepõllumajanduslike ettevõtete kulusid, 

müügitulu ja toetusi loomühiku kohta. Samuti võrreldakse ja analüüsitakse kulude struktuuri 

ning uuritakse erinevate kululiikide osatähtsust kogukuludest.  

FADN andmebaasi põhjal kuulub lamba- ja kitsekasvatus loomakasvatuse tootmistüüpi  48. 

Andmebaasis kasutatakse testettevõtteid, mille põhjal tehakse kindlaks lamba- ja 

kitsekasvatusettevõtete keskmised tootmiskulud ühe ettevõtte kohta. FADN andmebaasi 

testettevõtete arv tava- ja mahepõllumajanduslikes lamba- ja kitsekasvatusettevõtetes aastatel 

2013-2017 on toodud tabelis 3. Tabelist selgub, et mahepõllumajanduslikke testettevõtteid on 

2013. aastal valimis olnud ligikaudu kaks korda rohkem kui tavapõllumajanduslikke 

ettevõtteid. Aastatega on valim muutunud ühtlasemaks ning aastaks 2017 on mõlema 

tootmissuuna esindajaid peaaegu võrdselt.  

Tabel 3. FADN analüüsi lamba- ja kitsekasvatusettevõtete tootmistüübi testettevõtete arv 

aastatel 2013-2017 (autori koostatud)  

Testettevõtete arv  2013 2014 2015 2016 2017 

Tavapõllumajanduslik ettevõte 13 16 19 20 22 

Mahepõllumajanduslik ettevõte 31 32 26 27 25 

 

Analüüsis kasutatakse FADN andmebaasi standardtulemuste tabelitest saadud arvandmeid 

kulude, kogutoodangu ja toetuste, loomade arvu ning finantsnäitajate kohta. Analüüsi 

tulemusel võrreldakse tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete kulude, 

müügitulu, toetuste suurust aastatel 2013-2017.  
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2.2. Lammaste arv ja majapidamiste suurus aastatel 2013-2017 

 

Taasiseseisvunud Eestis on lammaste arv olnud pidevas muutuses. Kõige vähem on Eesti alal 

lambaid kasvatatud 1990-ndate lõpus.  Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga 2004. aastal 

hakkas lammaste arvukus tänu lambakasvatussektorile makstavate riigieelarvelistele ja 

Euroopa Liidu toetustele taas kasvama. Maailmas propageeritakse järjest enam 

keskkonnasäästlikust ning mahepõllumajandust, nii on ka Eestis peale Euroopa Liiduga 

liitumist mahepõllumajanduse oskaal oluliselt kasvanud.  

Viimastel aastatel on lammaste arv Eestis stabiliseerinud (joonis 1). Kuni aastani 2015 on 

lammaste arv iga aastaga suurenenud ning seejärel hakanud taas veidi vähenema, jõudes 

2017. aastal 77 722 loomani. Tavapõllumajanduslike lammaste osakaal lammaste koguarvust 

on 2013. kuni 2017. aastal püsinud 34-38% juures. Tavapõllumajanduslike lammaste arv on 

olnud aastatel 2013-2017 pidevas muutuses, kuid võrreldes mahepõllumajandusliku 

lambakasvatusega on muutused loomade arvus olnud väiksemad. Uuritaval perioodil olid 

Eesti lambakasvatusettevõtetest 62-66% mahepõllumajanduslikud ettevõtted. Mahe-

tunnustusega ettevõtteid oli kõige rohkem 2015. aastal. Peale 2015. aastat hakkas 

mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete arv vähenema, moodustades 2016. aastal 

lammaste koguarvust 63%.  

 

Joonis 1. Tava- ja mahepõllumajanduslike lammaste arv Eestis aastatel 2013-2017 

(Põllumajandusamet, PRIA põllumajandusloomade register) 
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Eestis kasvatatakse lambaid kõikides maakondades (joonis 2). 2017. aasta 31. detsembri 

seisuga oli Eesti suurimaks lambakasvatuspiirkonnaks Saaremaa, kus kasvatati ligikaudu 19% 

kogu Eesti lammastest. Saaremaal on palju rannaniite, loopealseid ning poollooduslikke 

kooslusi, mille hooldamiseks on lambad kõige sobivamad loomad. Suur on lammaste arv ka 

Võrumaal, Pärnumaal, Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal. Kõige vähemlevinud on 

lambakasvatus Ida-Virumaal ning Jõgevamaal, kus kasvatatakse kahe maakonna peale kokku 

vaid ligikaudu 4% lammaste koguarvust.  

 

Joonis 2. Lammaste arv Eesti maakondades 2017. aasta lõpu seisuga (Põllumajandussektori 

2017. aasta ülevaade 2018: 34) 

Enamik Eestis kasvavatest lammastest pärinevad suure loomade arvuga, rohkem kui 100 

lambaga karjast (joonis 3). Palju kasvatatakse lambaid ka 50-99 loomaga suurusklassis. 

Võrreldes 2013. ja 2016. aastate andmeid võib öelda, et loomade arv karjades suureneb ning 

väikestes suurusgruppides kasvatatakse loomi iga aastaga järjest vähem.  

5871 

3971 

1626 
1476 

2996 
3121 

5592 
4718 

7046 
5775 

14631 

5189 
3739 

4587 

7384 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

La
m

m
as

te
  a

rv
, t

k 



25 

 

 

Joonis 3. Lammaste koguarvu jagunemine suurusklasside järgi Eestis 2013. ja 2016. aastal 

(PMS008) 

Lammastega majapidamiste arv on viimastel aastatel vähenenud. Kui 2013. aastal oli 

Statistikaameti andmetel Eestis 1 779 lammastega majapidamist, siis 2016. aastaks oli see 

vähenenud 182 majapidamise võrra (PMS008). Kõige rohkem on vähenemist märgata 1-2, 3-

9 ja 10-19 loomaga suurusklassides (joonis 4). Enim on suurenenud 20-29 lambaga 

majapidamiste arv. Seega võib järeldada, et paljud hobikorras ja enda tarbeks lambaid 

kasvatanud tootjad on lõpetanud tegevuse. Samas on märgatavalt suurenenud ka teised 

suurematesse suurusgruppidesse kuuluvate majapidamiste arvud, mis annavad kinnitust, et 

lambakarjad suurenevad ning väiketootjatele ei ole lambakasvatus tasuv.  

 

Joonis 4. Lammastega majapidamiste arv karja suurusklasside järgi 2013. ja 2016. aastal 

(PMS008)  
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et aastatel 2013-2017 olid rohkem kui pooled Eesti lambakasvatajad 

valinud mahepõllumajandusliku tootmistehnoloogia. Lambaid kasvatatakse kõikides 

maakondades, kuid kõige rohkem Saaremaal, Võrumaal ja Pärnumaal. Viimastel aastatel on 

lambakasvatuses levima hakanud suurkarjade ehk rohkem kui 100 lambaga karjade pidamine. 

Väikekarjade ehk 1-2 ja 3-9 loomaga karjade arv on viimaste aastate jooksul märgatavalt 

vähenenud. Samuti on märgata väikekarju kasvatavate majapidamiste vähenemist ning 

suurkarjadega  majapidamiste arvu tõusu.  

 

 

2.3. Lambakasvatuse kulude analüüs aastatel 2013-2017 

 

Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse tootmistehnoloogiad erinevad teineteisest 

tootmise põhimõtete poolest. Järgides erinevaid nõudeid, tekivad erisused ettevõtete kuludes. 

Tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete keskmised kulud loomühiku kohta 

on võimalik kindlaks teha FADN andmebaasi standardtabelite abil. Kui tavapõllu-

majanduslikes ettevõtetes on kulud ühe loomühiku kohta uuritavatel aastatel pigem langenud, 

siis kogukulud mahepõllumajanduslikus ettevõttes ühe loomühiku kohta on järjest 

suurenenud. Kulude struktuurid ei ole aastatel 2013-2017 erinevate tootmistehnoloogiatega 

lambakasvatusettevõtetes oluliselt muutunud.    

Lambakasvatusettevõtetes kasvatatakse lisaks lammastele ka üksikuid teisi loomi, näiteks 

piimalehmi, muid veiseid, sigu ja linde, kuid nende osakaal ning kulud on väikesed. Tabelis 4 

on toodud testettevõtete loomade arv loomühikute järgi (1 loom = 0,15 LÜ). 

Tavapõllumajanduslikes lambakasvatusettevõtetes oli 2013. aastal 10,8 loomühikut loomi. 

2014. aastal see arv kahekordistus. Peale 2014. aastat hakkas loomühikute arv taas lanegema, 

jõudes 2017. aastal 10,9 loomühikuni ettevõtte kohta. Mahepõllumajanduslike 

lambakasvatusettevõtete loomühikute arv on olnud stabiilsem, olles peale 2013. aastast 

pidevas languses.  2016. ja 2017. aastal oli mahepõllumajanduslikes lambakasvatusettevõtetes 

14,3 loomühikut loomi.  
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Tabel 4. Tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete loomade arv loomühikutes 

aastatel 2013-2017 (FADN andmebaas, täielik tabel asub lisa 3) 

Loomad 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

  Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe 

Kokku 

loomühikuid  LÜ 10,8 17,5 22,5 15,2 12,7 14,6 11 14,3 10,9 14,3 

Piimalehmad - LÜ 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0 0,2 0 

Muud veised - LÜ 0,5 0,3 1,1 0,5 0,9 0,8 0,4 0,7 0,7 0,4 

Lambad ja kitsed - 

LÜ 7,4 14,5 18,2 12,5 8,9 11 7,7 10,9 7,3 11,9 

Sead – LÜ 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linnud - LÜ 0,3 0,8 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 

 

Aastatel 2013-2017, va aastal 2014, on olnud mahepõllumajanduslike lambakasvatus-

ettevõtetes keskmine loomühikute arv suurem kui tavapõllumajanduslikes ettevõtetes. 

Mahepõllumajanduslikes lambakasvatusettevõtetes kasvatatakse lambaid ligikaudu 80% 

kõikide loomade arvust, tavapõllumajanduslikes ettevõtetes on see näitaja väiksem, olles 

ligikaudu 70%.  

Tootmise planeerimiseks on tähtis arvutada kulud välja ühe looma või loomühiku kohta. Seda 

on võimalik teha FADN andmebaasi  abil. Kulude leidmiseks ühe loomühiku kohta jagatakse 

vastava kulu suurus loomühikute arvuga. Tavapõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte 

keskmised kulud loomühiku kohta on toodud tabelis 5. Tabelis eristub teistest selgelt aasta 

2014, kui kõik kululiigid on olnud erandlikult suured. Sellise muutuse on kaasa toonud 

loomühikute kahekordistumine võrreldes 2013. aastaga, mis tõi endaga kaasa olulise 

söödakulude ning tööjõu-, rendi- ja intressikulude suurenemise ühe loomühiku kohta.  

Tabel 5. Tavapõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte keskmised kulud loomühiku kohta 

aastatel 2013-2017 (FADN andmebaas, autori arvutused)  

Kulud loomühiku kohta 2013 2014 2015 2016 2017 

Kulud kokku €/LÜ 1 229 1 210 1 091 1 158 1 280 

Vahetarbimine (eri- ja üldkulud) €/LÜ 925 897 801 833 897 

Erikulud €/LÜ 415 594 424 450 495 

Põllumajanduse  üldkulud €/LÜ 509 303 377 384 402 

Kulum €/LÜ 289 206 215 237 282 

Tööjõu-, rendi- ja intressikulud €/LÜ 15 108 75 87 100 

 

Mahepõllumajanduslikus tootmises on kulud olnud stabiilsemad ning järske kulude tõuse ja 

langusi ei ole esinenud (tabel 6). Mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte keskmised 
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kogukulud loomühiku kohta on olnud aastatel 2013-2017 suuremad kui tava-

põllumajanduslikus tootmises. See tõestab asjaolu, et mahepõllumajanduses on sisendite 

hinnad kallimad ning lammaste kasvatamiseks tehtavad väljaminekud on suuremad. Selles 

tootmistehnoloogias on näha nii iga-aastast loomühikute vähenemist, kui ka seda, et kulud 

loomühiku kohta on järjest suurenenud. Seda on märgata nii eri- kui ka üldkuludes, mis on 

sisendite hindade tõusmise mõjul suurenenud. Kulumi ja tööjõu-, rendi ning intresside kulud 

on olnud ebaühtlasemad. Samas sõltuvad kõik kulud palju iga ettevõtte juhtimisest ning 

kasutada olevatest tootmisressurssidest (maa, tõõjõud, kapital), mille tõttu on üldistusi 

keeruline teha. Ettevõtetel, kellel on rohkem maad omandis ei pea kasutama nii palju 

rendimaid ning sellega väheneb rendikulu. Samuti erineb ettevõtetes tööjõu vajadus ning 

sellega kaasnevad tööjõukulud ning laenu võtmise vajadusest lähtuvalt intressikulud.   

Tabel 6. Mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte keskmised kulud €/LÜ kohta. 

(FADN andmebaas, autori arvutused) 

Kulud loomühiku kohta 2013 2014 2015 2016 2017 

Kulud kokku €/LÜ 1 255 1 358 1 411 1 407 1 520 

Vahetarbimine (eri- ja üldkulud) €/LÜ 886 1 018 1 089 1 038 1 174 

Erikulud €/LÜ 413 519 508 507 579 

Põllumajanduse  üldkulud €/LÜ 473 499 581 531 595 

Kulum €/LÜ 227 209 194 207 180 

Tööjõu-, rendi- ja intressikulud €/LÜ 142 132 128 163 167 

 

Erikulude suurus oleneb ettevõtetes eelkõige sellest, kas toodetakse ise sööta või ostetakse see 

kas osaliselt või täielikult sisse teistest ettevõtetest. Küsitlusele vastanutest 58% toodab 

suurema osa vajaminevast söödast või kõik sööda oma ettevõttes ise. Kõik vastajad, kes ise 

sööta valmistavad, toodavad oma ettevõttes ise heina, 54% nendest ka silo. Vähem 

kasvatatakse ise teravilja ning kartulit ja söödajuurvilju. Üks vastanutest ei tooda ise ühtegi 

eelnimetatud söötadest. Teistest ettevõtetest ostavad kõik vastanud sisse mineraalaineid ning 

soola, sest neid ei ole kodus ise võimalik toota. Palju ostetakse sisse ka teravilja ning osa 

heina, mis vajaminevast söödakogusest puudu jääb. Vähem ostetakse sisse silo, kartulit ja 

söödajuurvilju ning muid söötasid. Seega mõjutab söötade hindade tõus oluliselt erikulude 

suurust.  

Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte erikulude, põllumajanduse 

üldkulude, kulumi ning tööjõu-, rendi- ja intressikulude võrdlus  loomühiku kohta on toodud 
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joonisel 5. Erikulud loomühiku kohta on mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses olnud 

oluliselt suuremad kui tavapõllumajanduses aastatel 2015-2017. Perioodist 2015-2020 on 

mahepõllumajanduse toetusel (MAHE) kaks alammeedet: mahepõllumajanduslikule 

tootmisele ülemineku toetus ning mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise toetus, mis 

tõid endaga kaasa täiendavaid nõudeid nii taime- kui ka loomakasvatuse osas. Vajalike nõuete 

täitmine mahepõllumajanduslike toetuste saamiseks suurendab antud tootmistehnoloogia 

erikulusid võrreldes tavapõllumajandusega.   

 

Joonis 5.  Tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete kulude võrdlus 

loomühiku kohta aastatel 2013-2017 (FADN andmebaas) 

Eelkõige olid uuritavatel aastatel mahepõllumajanduses kallimad taimekasvatuse erikuludest 

seemned ja istikud (sh omakasvatatud) ning muud taimekasvatuse erikulud. Loomakasvatuse 

erikuludest olid mahepõllumajanduses märgatavalt kallimad söödad koresööda sööjatele ning 

omatoodetud söödad (v.a 2014. aastale), söödad teistele loomadele ja lindudele, muud 

loomakasvatuse erikulud ning kõrvaltegevuse erikulud (v.a 2014 aasta). Samas 

tavapõllumajanduslikus tootmises olid märgatavalt suuremad kulud tehtud väetistele ja 

taimekaitsevahenditele ning metsandusele. Mahepõllumajanduses pole lubatud kasutada 

sünteetilisi väetisi ja taimekaitsevahendeid, mistõttu puudub kulu neile materjalidele. (lisa 1). 

Lähtudes FADN andmebaasi andmetest on näha, et põllumajanduse üldkulud ning tööjõu-, 

rendi- ja intressikulud loomühiku kohta on olnud enamikel aastatel mahepõllumajanduslikus 

ettevõttes suuremad kui tavapõllumajanduses. Samas kulum on olnud tavapõllumajanduslikus 

ettevõttes kõikidel uuritavatel aastatel suurem kui mahepõllumajanduses.  
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Küsitlusele vastanud lambakasvatajatest 93% ei arvuta ettevõttesiseselt kulusid ühe looma 

kohta välja, kuid 7% teevad seda. Nende vastajate hinnangul, kes kulusid looma kohta välja 

arvutavad, moodustavad kulud ühe looma kohta 228 eurot, teisel vastajal vaid 20 eurot. 

Küsitlusele vastanud lambakasvatajate hinnangul on kõige suuremaks kululiigiks 

lambakasvatuses söödakulud ning karjaaedade ehitamise kulud. Sellele järgnesid masinate ja 

seadmete remondikulud, kütusekulud, tööjõukulud ning ehitiste korrashoiukulud. Vaid 

üksikute lambakasvatajate arvates on suurteks väljaminekuteks kulud sisseostetud 

põllumajandusteenustele, rendikulu, veterinaarkulu, pügamise- ja sõrgade värkimise kulu ning 

seemnekulu.  

Tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete kulude struktuurid on 

proportsionaalselt sarnased, kuid leidub siiski väiksemaid erisusi kulude jagunemisel (joonis 

6). Erikulud moodustasid 2013. kuni 2017. aastal tava- ja mahepõllumajanduslike 

lambakasvatusettevõtete kogukuludest 33% kuni 49%. 

 

Joonis 6. Kulude struktuur tava- ja mahepõllumajanduslikus lambakasvatusettevõttes aastatel 

2013-2017 (FADN andmebaas) 

Küsitlusele vastanud  lambakasvatajatest 43% hinnangul moodustavad söödakulud nende 

ettevõtte kogukuludest kuni 49% ning 29% vastajate arvates kuni 74%. Teiste 

lambakasvatajate söödakulud on kas väiksemad, moodustades 1-24% kogukuludest või 

suuremad, moodustades 75-99% või 100% kogukuludest. Materjalikulud (seemned, 

taimekaitsevahendid, väetised) moodustavad küsitluse tulemuste alusel rohkem kui pooltes 
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lambakasvatusega tegelevates ettevõtetes 1-24%. Kolmel vastanutest materjalikulusid ei teki, 

kahel lambakasvatajal moodustavad need kogukuludest 50-74% ning ühel vastajal 25-49%.  

Põllumajanduse üldkulude osakaal aastatel 2013-2017 oli tava- ja mahepõllumajandusliku 

ettevõtte kogukuludest keskmiselt 25-49%. Põllumajanduse üldkuludest olid masinate ja 

ehitiste korrashoiukulud, kulud energiale (mootorikütus, elekter, kütteained) ning muud 

põllumajanduse üldkulud mahepõllumajanduses kõikidel uuritavatel aastatel suuremad kui 

tavapõllumajanduslikus lambakasvatusettevõttes. Ka lepinguliste tööde kulud on olnud 

mahepõllumajanduses suuremad aastatel 2014-2017 (lisa 1). Seega kasutatakse FADN 

andmebaasi põhjal mahepõllumajanduslikus tootmises rohkem masinaid ja seadmeid ning 

lepingulisi töid ehk sisseostetud teenuseid kui tavapõllumajanduses.  

Lambakasvatusettevõtete keskmine kulum on olnud 2013. kuni 2017. aastal vahemikus 11% 

kuni 24% ettevõtte kogukuludest. Tööjõu-, rendi- ja intressikulud on olnud vahemikus 1% 

kuni 12% kogukuludest. Uuritaval perioodil on rendi- ja intressikulud mahepõllumajandusliku 

lambakasvatusega tegelevates ettevõtetes olnud kõikidel aastatel suuremad kui 

tavapõllumajanduslikes ettevõtetes. Küsitlusest selgus, et lambakasvatajad kasutavad nii 

omandis olevat maad kui ka rendimaad. Üks küsitlusele vastanud lambakasvataja kasutas 

loomakasvatuseks ainult rendimaad. Kõik oleneb palju tootmise eesmärgist, millisel otstarbel 

lambaid kasvatatakse ning kui suur on olnud võimalus maad soetada või rentida ning kuidas 

toimub söödavarumine. 

Küsitluse tulemusel töötab 57% lambakasvatusettevõtetes üks inimene, 21% ettevõtetes kaks 

inimest, 7% ettevõttes kolm ning 7% ettevõttes vaid poole kohaga töötaja. Kõikidest  

vastanud lambakasvatajatest teevad viis lambakasvatajat kogu töö ära oma perekonna abiga 

ning ametlikult kedagi tööle vormistatud ei ole. Seega puudusid nendel ettevõtetel ka 2018. 

aastal tööjõukulud. Ametlike tööle vormistatud töötajatega ettevõtete tööjõukulud 2018. aastal 

jäid vahemikku 800 eurot kuni 10 000 eurot.    

FADN analüüsist ja küsitluse põhjal selgus, et mahepõllumajandusliku lambakasvatusega 

tegelemisel tekivad lisanduvad kulud erikulude, põllumajanduse üldlkulude ning tööjõu-, 

rendi- ja intressikulude arvelt (tabel 7). Küsitlusele vastajate hinnangul tekivad 

taimekasvatuse erikuludes lisanduvad kulud eelkõige sertifitseeritud või maheseemne 

külvamise nõudest mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses. Samuti on küsitlusele vastajad 

välja toonud asjaolu, et maa harimine on mahepõllumajanduses kallim, sest väiksema 
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saagikuse kompenseerimiseks on vaja teha põldudelt rohkem niiteid või külvata suuremaid 

põlde. 

Tabel 7. Mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte lisanduvad kulud aastatel 2013-

2017 (FADN andmebaas) 

Lisanduv kulutus 2013 2014 2015 2016 2017 

Mahepõllumajanduses lisanduvad kogukulud €/LÜ 26 148 320 249 240 

Mahepõllumajanduses lisanduvad erikulud €/LÜ -2 -75 84 57 84 

Mahepõllumajanduses lisanduvad üldkulud €/LÜ -36 196 204 147 193 

Mahepõllumajanduses lisanduv kulum €/LÜ -62 3 -21 -30 -102 
Mahepõllumajanduses lisanduvad tööjõu-, rendi- ja 

intressikulud €/LÜ 127 24 53 76 67 

 

Põllumajanduse üldkuludes tekitavad lisanduvaid kulud küsitluse järgi mahepõllumajanduse 

kohustusliku riigilõivu tulemusel, mida peavad tasuma kõik mahepõllumajanduse registrisse 

kantud mahepõllumajanduslikeks tootjateks tunnustatud ettevõtted järelevalevetoimingute 

eest. Samuti tekivad lisanduvad kulutused lambakasvatajate hinnangul ka loomade tapmise ja 

lihalõikamise teenuse ning sisseostetud põlluharimisteenuste osas, mis on kallimad kui 

tavapõllumajanduslikus lambakasvatuses. Teenuse hinna muudab kõrgemaks täiendav aja- ja 

tööjõukulu, sest mahepõllumajanduslike loomade tapmisel tuleb järgida hügieeninõudeid ning 

masinaid ja seadmeid enne tapmist puhastada. Kallimaks võib osutuda ka veterinaarkulu 

mahepõllumajanduslike loomadega.  

Mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte olulised lisanduvad kulud võrreldes 

tavapõllumajandusliku tootmisega tekivad tööjõu-, rendi- ja intressikuludes. Nende kulude 

põhjendusena tõid küsitlusele vastajad välja lisanduva tööjõu- ja ajakulu 

mahepõllumajandusliku dokumentatsiooni täitmiseks ning iga-aastaseks mahepõllumajanduse 

kontrolliks. Samuti kehtib mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses karjade eraldi pidamise 

nõue, mille kohaselt peavad tava- ja mahepõllumajanduslikult peetavad loomad olema 

üksteisest eraldatud. Sellega kaasneb lisanduv tööjõukulu.  

Analüüsiks kasutati FADN andmebaasi andmeid, mille põhjal tehti kindlaks nii tava- kui ka 

mahepõllumajanduslike ettevõtete kogu-, eri- ja üldkulud, kulum ning tõõjõu-, rendi- ja 

intressikulud loomühiku kohta. Kuna loomühikute arv oli aastate ning tootmistehnoloogiate 

lõikes erinev, siis andis kulude loomühiku kohta välja arvutamine nendest kõige parema 

ülevaate. Võrreldes tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete kulusid, siis on 
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märgata erinevusi. Mahepõllumajanduses on loomühiku kohta tehtavad erikulud, 

põllumajanduse üldkulud ning tööjõu-, rendi- ja intressikulud olnud suuremad kui 

tavapõllumajanduses. Erandiks oli 2014. aasta, kui tavapõllumajanduses olid loomade arvu 

äkilise suurenemise tulemusel kõik kulud tavapärasest suuremad. Kulum on enamikel aastatel 

olnud suurem tavapõllumajanduses. Kulude struktuuris ei ole olulisi muutusi toimunud ning 

kulude proportsioonid on jäänud aastate lõikes samale tasemele. Mahepõllumajanduslikus 

lambakasvatuses tekkisid lisanduvad kulud eelkõige söödakulude, rohumaade rajamise, 

veterinaarkulude ning riigilõivu osas. Samuti lisandus mahepõllumajanduslike dokumentide 

täitmisel täiendav tööjõu- ja ajakulu.  

 

 

2.4. Müügitulu ja toetused lambakasvatusettevõtetes aastatel 2013-2017 

Lammaste kasvatamise eesmärgiks enamikes lambakasvatusettevõtetes on teenida müügitulu. 

Müügitulu aitab katta kulusid, mis tekivad lammaste kasvatamise käigus. Tihti aga ei ole 

müügitulu piisavalt suur, seega on ettevõtte äramajandamiseks vajalikud ka Eesti riigi ning 

Euroopa Liidu poolt makstavad toetused.  

Küsitluse tulemusel selgus, et peaaegu kõikide lambakasvatusettevõtete põhiliseks tootmise 

eesmärgiks on lambaliha tootmine. Lambaid kasvatatakse palju ka karjamaade ja pool-

looduslike koosluste hooldamiseks, aretusloomade tootmiseks ning lambanaha ja lambavilla 

saamise eesmärkidel. Turismi ning lambapiima tootmise eesmärkidel ei kasvatanud lambaid 

ükski küsitlusele vastanud tootja.  

FADN andmebaasi standardtulemuste tabelitest on leitav informatsioon tava- ja 

mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete toodangu ja toetuste (lisa 2) ning finants-

näitajate (lisa 4) kohta. FADN andmebaasi kohaselt moodustavad loomakasvatustoodangu 

lehmapiim ja –piimatooted, veise-, sea-, lamba-, kitse- ja linnuliha, munad, lamba- ja 

kitsepiim ning muu loomakasvatustoodang. Taimekasvatustoodang on andmebaasi järgi 

teravili, valgukultuurid, kartul, õlikultuurid, tehnilised kutuurid, köögilivili ja lilled, puuvili, 

viinamarjad, söödakultuurid ning muu taimekasvatustoodang.  

Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte keskmine taime- ja looma-

kasvatustoodangu väärtus on toodud joonisel 7. Aastatel 2013 ja 2017 on 
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mahepõllumajandusliku taimekasvatustoodangu väärtus põllumajandusmaa hektari kohta 

olnud suurem kui tavapõllumajandusliku toodangu väärtus, kuid 2014. kuni 2016. aastal oli 

olukord vastupidine. See tuleneb eelkõige suuremast saagikusest ning sellest, et 

mahepõllumajandusliku toodangut hakatakse maailmas aina rohkem hindama ning tänu 

suurenenud nõudlusele on mahepõllumajandusliku toodangu hind tõusnud. 

Tavapõllumajanduslikus taimekasvatuses on saagikused suuremad väetiste, puhtimis-

preparaatide ning taimekaitsevahendite kasutamise tulemusel.  

 

Joonis 7. Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte keskmine loomakasvatus-

toodangu väärtus loomühiku kohta ning taimekasvatustoodangu väärtus hektari kohta (FADN 

andmebaas) 

Loomakasvatustoodangu väärtus on võrreldes tavapõllumajandusliku tootmisega olnud 

mahepõllumajanduses suurem kõikidel aastatel välja arvatud aastal 2014. See on mahe-

põllumajanduses suurem tänu mahepõllumajandusliku toodangu suuremale turunõudlusele ja 

osaliselt kõrgemale müügihinnale. Kuigi küsitlusele vastanud lambakasvatajate hinnangul ei 

saanud nad mahepõllumajandusliku lambaliha eest oluliselt kõrgemat hinda.  

Kui võrrelda tava- ja mahepõllumajanduslike ettevõtete loomakasvatustoodangu müügitulu 

loomühiku kohta ning taimekasvatustoodangu müügitulu hektari kohta (joonis 8), siis on 

selgelt eristatav asjaolu, et mahepõllumajanduslikes ettevõtetes on loomakasvatustoodangu 

müügitulu loomühiku kohta kõikidel uuritava perioodi aastatel oluliselt suurem, kui on 

tavapõllumajanduslikes ettevõtetes (v.a 2014. aastal). Ka taimekasvatustoodangu müügitulu 

on mahepõllumajanduslikes ettevõtetes hektari kohta oluliselt suurem, kui on tava-

põllumajanduses. FADN andmebaasi andemetel kasutatakse mahepõllumajanduslikus 

355 

529 

212 

283 
273 

491 

341 316 

405 

473 101 

148 

129 
121 

108 114 
124 120 

113 

146 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Tava Mahe 

Ta
im

ek
as

va
tu

st
o

o
d

an
g 

€
/h

a 

Lo
o

m
ak

as
va

tu
st

o
o

d
an

g 
€

/L
Ü

 

SE 207 Loomakasvatustoodang - €/LÜ 

SE 136 Taimekasv. toodang põllum. maa kohta - €/ha 



35 

 

lambakasvatuses põllumajandusmaad suuremal hulgal ning tegeletakse rohkem 

taimekasvatusega kui tavapõllumajanduses, sest toodangu müügist saadakse suuremat tulu. 

Selle tulemusel on mahepõllumajanduses olnud kogutoodang taime- ja loomakasvatus-

toodangu tulemusena palju suurem kui tavapõllumajanduses. 

 

Joonis 8. Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte keskmine 

loomakasvatustoodangu müügitulu €/LÜ kohta  ja taimekasvatustoodangu müügitulu €/ha 

kohta astatel 2013-2017 (FADN andmebaas) 

Küsitlusele vastanud mahelambakasvatajatest 75% leiab, et mahepõllumajandusliku 

lambakasvatusega tegelemisel on võimalik saada lisanduvat tulu, mis tekib toetuste ning 

mõnel juhul ka mahepõllumajandusliku lambaliha eest saadavast kõrgemast hinnast. 

Lambakasvatajate hinnangul peaks tulevikus olema lammaste hind kõrgem nii aretusloomade 

kui ka lihaloomade osas. Teise lambakasvataja hinnangul kaasneb lisanduv tulu jätkusuutliku 

majandamisviisiga, mis tagab tulevikuks maa viljakuse säilimise või tõusu.  

Loomi müüvad lambakasvatajad kõige rohkem elusloomadena kokkuostjatele. Müüakse ka 

elusloomadena teistele tootjatele ja tapamajadesse ning kasutatakse muid loomade 

realiseerimise meetodeid. Kõikidest vastanutest ühel tootjal puudus 2018. aastal müügitulu. 

Teistel jäi müügitulu vahemikku 300 eurot kuni 10 000 eurot. Ettevõtete ühe looma 

müügihind jäi vahemikku 30 eurot kuni 100 eurot. Kõige sagedamini oli see kas 60 eurot, 80 

eurot või 100 eurot. Kaks tootjat ei ole ühe looma müügihinda välja arvutanud.  

Toetused ühe loomühiku kohta FADN andmebaasi andmete põhjal on toodud joonisel 9. 

Jooniselt on selgesti eristatav asjaolu, et mahepõllumajanduslikes ettevõtetes on toetused ühe 
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loomühiku kohta oluliselt suuremad kui tavapõllumajanduslikes ettevõtetes. Samas leiavad 

mahepõllumajanduslikud lambakasvatajad, et toetused ei ole piisavad, et mahepõllu-

majandusliku tootmisega lisanduvaid kulusid katta.  

 

Joonis 9.  Toetused loomühiku kohta tava- ja mahepõllumajanduslikus lambakasvatus-

ettevõttes aastatel 2013-2017 (FADN andmebaas) 

Kõik küsitlusele vastanud lambakasvatajad said 2018. aastal pindalapõhistest toetustest ühtset 

pindalatoetust. Vastanutest 50% said lisaks ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandus-

tavade ehk rohestamise toetust, 38% Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetust, 29% 

poolloodusliku koosluse hooldamise või põllumajanduskultuuri ja heinaseemne ülemineku-

toetust,  14% noore põllumajandustootja-, väikepõllumajandustootja- või keskkonnasõbraliku 

majandamise toetust. 2018. aastal sai taotleda ka loomakasvatustoetusi, millest ute 

kasvatamise üleminekutoetust said 79% küsitlusele vastanutest. Lisaks ute kasvatamise 

üleminekutoetusele sai taotleda ka ute üleminekutoetust ning loomade heaolutoetust, mida 

määrati vastavalt 57%-le  ja 29%-le vastanutest.  

Küsitluse tulemusel selgus, et toetusi ühe looma ega loomühiku kohta ei arvuta välja ükski 

vastanud lambakasvataja. Vastajate hinnangul peaksid ühtne pindalatoetus ja rohestamise 

toetus olema samal tasemel Euroopa keskmiste toetustega, mitte väiksemad nagu on praegu. 

Lisatoetust vajaksid nende sõnul sertifitseeritud seemne külvamise nõude täitmine, 

võimalikud väiksemad mahepõllumajanduslike tallede juurdekasvud ning veterinaarjärelvalve 

kulud, et viia läbi rohkem analüüse, mis aitaksid kogu karja tervist parandada. 

Mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses vajaksid lisatoetust ka kütusekulu ning tapamajas 
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ametlikult loomade tapmise kulu. Toodi välja ka, et tava- ja mahepõllumajanduslike loomade 

lihalõikuse ja tapmise teenuse hinnavahet tuleks kompenseerida, sest nii jõuaks rohkem 

mahepõllumajanduslikku lambaliha mahelihana turule. Lambakasvatajate hinnangul tuleks ka 

loomakasvatuse toetust lammastele tõsta ning toetada rohkem mahepõllumajanduslike 

loomade turunduse ja müügiga seotud tegevusi. 

Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatusettevõtte majandusnäitajate võrdlemine ühe 

looma kohta (joonis 10) annab hea ülevaate erinevatest tootmistehnoloogiatest ning sellest, 

kui palju teenitakse ühe looma kohta müügitulu, kui palju saadakse toetusi ning kas need on 

piisavad, et katta looma kasvatamiseks tehtud väljaminekuid.  

 

Joonis 10. Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse müügitulu, toetused ja kulud ühe 

looma kohta aastatel 2013-2017 (FADN andmebaas) 

Müügitulu mahepõllumajanduslikus ettevõttes on ühe looma kohta olnud veidi suurem kui 

tavapõllumajanduslikus ettevõttes. Mahepõllumajanduses kasutatakse rohkem põllumajandus-

maad, mille tulemusel on kogutoodang suurem kui tavapõllumajanduses. Küsitlusele vastanud 

lambakasvatajate hinnangul loomakasvatustoodangu hind erinevates tootmistehnoloogiates 

oluliselt ei erine ning Eesti oludes mahepõllumajandusliku lambaliha eest üldjuhul kõrgemat 

hinda ei maksta. Toetused ühe looma kohta on mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses 

oluliselt kõrgemad võrreldes tavapõllumajandusega. Taime- ja loomakasvatustoetuste 

ühikumäärad, mida mõlemate tootmistehnoloogiate korral on võimalik taotleda, on samad, 

kuid mahepõllumajanduses on võimalik saada lisanduvad toetusi.  
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Jooniselt selgub, et toetused on lambakasvatusettevõtetes äärmiselt olulised, sest need 

moodustavad lambakasvatajate sissetulekutest isegi suurema osa kui müügitulu. Võrreldes 

tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete kulusid ning sissetulekuid, saab 

järeldada, et mahepõllumajandusliku lambakasvatusega tegelemine on tulusam, sest 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes on müügitulu olnud suurem ning lisanduvad toetused 

aitavad paremini tekkivaid kulusid katta. Tavapõllumajanduslikes ettevõtetes on kulud looma 

kohta tunduvalt suuremad kui looma kohta saadud müügitulu ja toetused kokku.  

Ka Põllumajandusuuringute Keskus on oma kattetulu arvestustes leidnud, et ilma toetusteta ei 

ole lambakasvatus tasuv. Kattetulu arvestuste kohaselt on nii tava- kui ka 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes kattetulu ühe ute tootmiseks negatiivne (Kattetulu 

arvestused...2017:67).  Kattetulu leitakse lahutades toodangu kogusest muutuvkulude (FADN 

järgi erikulude) summa. Negatiivse kattetulu korral ei kata kogutoodangu väärtus selle 

tootmiseks tehtud muutuvkulusid ega ka püsikulusid (Sealsamas:4). Seega on ettevõte 

negatiivse kattetulu korral kahjumis ning suuri kulusid aitavad kompenseerida toetused. Ilma 

toetusteta ei suudaks lambakasvatusettevõtted ära majandada.  

Võrreldes tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete müügitulu, siis on 

mahepõllumajandusliku ettevõtte müügitulu olnud tavapõllumajandusliku omast suurem 

kõikidel uuritava perioodi aastatel, v.a 2014, kui tavapõllumajanduslikes ettevõtetes oli 

loomade arv erandlikult suur. Lambakasvatusettevõtetele makstakse nii taime- kui ka 

loomakasvatustoetusi, sest enamus ettevõtetest tegeleb mõlema tootmisega. Enamik toetusi 

tava- ja mahepõllumajanduslikele lambakasvatajatele on samad ning ühesuguste 

ühikumääradega, kuid mahepõllumajanduses on lisanduvad toetused, mis aitavad katta 

tekkinud lisanduvaid kulusid. Lambakasvatusettevõtted on toetustest sõltuvad, sest toetused 

moodustavad suure osa nende sissetulekutest.  
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KOKKUVÕTE 

Bakalaureusetöö eesmärk on tuua välja ning selgitada tava- ja mahepõllumajandusliku 

lambakasvatuse majandusnäitajate erinevusi Eestis aastatel 2013-2017.  

Lambakasvatuses eristatakse tava- ja mahepõllumajanduslikku lambakasvatust. Tavapõllu-

majanduslikus lambakasvatuses kasutatakse sünteetilisi taimekaitsevahendeid ja väetisi ning 

kasvatatakse intensiivselt suurkarju. Lammaste ravimisel kasutatakse nii ennetavat kui ka 

diagnoositud ravimist. Mahepõllumajanduslik lambakasvatus on keskkonda säästev, 

looduslikku tasakaalu säilitav, loomade heaolu tagav ja loomakasvatussaaduste kvaliteeti 

parandav loomakasvatus. See on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud 

aineringlusel. Sünteetiliste väetiste asemel kasutatakse orgaanilisi väetisi ning mullaviljakuse 

tagamisele aitavad kaasa ka liblikõielisi sisaldavad külvikorrad. Lammaste ravimisel on 

lubatud vaid diagnoositud ravi. 

Suurimateks lambakasvatuse käigus tekkivateks kuludeks on sööda- ja rohumaade rajamise 

kulud,  masinate- ja seadmete- ning hoonete remondikulud,  karjaaedade rajamise kulud ning  

sisseostetud põllumajandusteenuste kulu. Tava- ja mahepõllumajanduslike lambakasvatus-

ettevõtete söödakulud erinevad üksteisest, sest söötasid toodetakse erinevate põhimõtete järgi. 

Tavapõllumajanduslikele lammastele söödetakse tavapõllumajanduses toodetud heina, silo, 

teravilja, jõusööta, mineraalaineid, soola ja teisi täiendsöötasid. Mahepõllumajanduslikele 

loomadele tuleb sööta mahepõllumajanduslike nõuete järgi valmistatud heina, silo, 

maheteravilja, mahepõllumajanduslikult toodetud mineraalaineid ning soola. Jõusööda ning 

teiste mittemahepõllumajanduslikult toodetud täiendsöötade söötmine on keelatud.  

Rohumaade rajamisel tuleb tavapõllumajanduslikus tootmises kasutada kas tavaseemet või 

sertifitseeritud seemneid, aga kohustust seda teha ei ole. Tavapõllumajanduses kasutatakse 

lisaks veel ka mineraal- ja orgaanilisi väetisi ning taimekaitsevahendeid. Põldudelt saadavad 

saagikused on suuremad kui mahepõlluamanduses. Mahepõllumajanduslike rohumaade 

rajamisel tohib kasutada ainult kas mahepõllumajanduslikku seemet või sertifitseeritud 

seemet. Seega tekivad rohumaade rajamisel mahepõllumajanduses lisanduvad kulud seoses 

sertifitseeritud seemne külvamise nõudega. Väetamiseks kasutatakse ainult orgaanilist väetist. 

Mahepõllumajanduses on saagikused väiksemad ning külvata tuleb rohkem põlde. See tõstab 



40 

 

toodangu hinda. Masinate-, seadmete- ning hoonete remondikulud ning karjaaedade ehitamise 

kulud erinevate tootmistehnoloogiate korral ei erine. Need sõltuvad palju ettevõttest, selle 

tootmise eesmärgist ning kasutada olevatest ressurssidest. Sisseostetud põllumajandusteenuste 

kulu on mahepõllumajanduses suurem, sest vajalik on masinate täiendav puhastamine ja 

pesemine.  

Lammaste kasvatamise käigus tekkivateks põhilisteks kuludeks on veel kindlustus-, elektri-, 

kütuse-, tööjõu- ja veterinaarkulud, samuti ka märgistamise ning pügamise- ja sõrgade 

värkimise kulu. Enamik toodud kululiikidest tava- ja mahepõllumajandusliku tootmise käigus 

ei  erine. Tööjõukulusid paljudes lambakasvatusettevõtetes ei ole, sest kogu töö tehakse ära 

oma perekonnaliikmete abiga. Ametlikku tööjõudu kasutatakse vähe. Veterinaarkulu 

mahepõllumajanduses võib olla suurem, kuna vajalik on teha täiendavaid uuringuid ning 

kasutada rohkem veterinaarteenuseid, sest ravida tohib ainult diagnoositud haigusi. Vastavalt 

mahepõllumajanduslikele nõuetele tekib mahepõllumajanduslikel tootjatel lisanduvaid 

kulusid. Need tekivad eelkõige sööda-, rohumaade rajamise-, veterinaar- ning tööjõukuludes. 

Mahepõllumajanduses lisandub ka hektaripõhine riigilõiv ning täiendav ajakulu 

dokumentatsiooni täitmiseks.  

FADN andmebaasi põhjal tehti kindlaks, et mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete 

kogukulud,  erikulud, põllumajanduse üldkulud ning tööjõu-, rendi- ja intressikulud 

loomühiku kohta on olnud aastatel 2013-2017 suuremad kui tavapõllumajanduslikes 

ettevõtetes. Kulum loomühiku kohta on enamikel aastatel olnud suurema 

tavapõllumajanduses. Kulude proportsioonid on erinevate tootmistehnoloogiate korral 

sarnased ning aastate lõikes ei ole nendes suuri muutusi tekkinud.  

Mahepõllumajanduslike lambakasvatusettevõtete müügitulu on olnud suurem kõikidel 

uuritava perioodi aastatel, v.a 2014, kui tavapõllumajanduslikes ettevõtetes oli loomade arv 

erandlikult suur. Ühe looma kohta arvestatuna oli  mahepõllumajanduse müügitulu suurem 

kõikidel uuritavatel aastatel. See oli tingitud eelkõige sellest, et mahepõllumajanduslikus 

lambakasvatuses kasutati FADN andmebaasi järgi palju rohkem põllumajanduslikku maad, 

mille tulemusel oli mahepõllumajanduslike ettevõtete kogutoodang suurem kui 

tavapõllumajanduslikes ettevõtetes. Müügitulu oli suurem ka mahepõllumajandusliku 

taimekasvatustoodangu kõrgema hinna ning osaliselt loomakasvatustoodangu eest saadava 

kõrgema hinna tulemusel. Küsitluses selgus, et loomakasvatustoodangu hind tava- ja 
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mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses oluliselt ei erine, sest Eesti oludes 

mahepõllumajandusliku loomakasvatustoodangu eest üldjuhul kõrgemat hinda ei maksta.   

Lambakasvatusettevõtted on suurel määral sõltuvad toetustest, sest need moodustavad olulise 

osa nende sissetulekutest. Lambakasvatajatele makstakse riigieelarvelistest- ning Euroopa 

Liidu vahenditest nii taime- kui ka loomakasvatustoetusi. Enamik toetusi tava- ja 

mahepõllumajanduslikele lambakasvatajatele on samad ning ühesuguste ühikumääradega, 

kuid mahepõllumajanduses on lisanduvad toetused, mis aitavad katta tekkinud lisanduvaid 

kulusid. Toetused mahepõllumajanduses on olnud 2013. aastal ligikaudu kolm korda 

suuremad ning 2014.-2017. aastal ligikaudu kaks korda suuremad kui tavapõllumajanduslikes 

ettevõtetes. Küsitlusest selgus, et mahepõllumajanduslike tootjate arvates ei ole need siiski 

piisavad.  

Küsitlusele vastajate hinnangul peaksid ühtne pindalatoetus ja rohestamise toetus olema samal 

tasemel Euroopa keskmiste toetustega. Lisatoetust vajaksid nende sõnul sertifitseeritud 

seemne külvamise nõude täitmine, võimalikud väiksemad mahepõllumajanduslike tallede 

juurdekasvud ning veterinaarjärelvalve kulud, et viia läbi rohkem analüüse, mis aitaksid kogu 

karja tervist parandada. Mahepõllumajanduslikus lambakasvatuses vajaksid lisatoetust ka 

kütusekulu ning loomade lihalõikuse ja tapmise teenuse hinnavahe võrreldes tavatootjatega. 

Nende hinnagul jõuaks siis rohkem mahepõllumajanduslikult toodetud lambaliha mahelihana 

turule. Lambakasvatajate arvates tuleks ka loomakasvatuse toetust lammastele tõsta ning 

toetada rohkem mahepõllumajanduslike loomade turunduse ja müügiga seotud tegevusi.  
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Lisa 1. Lamba- ja kitsekasvatuse tootmistüübi kulude jaotus FADN andmebaasi järgi aastatel 2013-2017 

Kulud 

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

48 - Lamba- 

ja 

kitsekasvatus 

Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava 

SYS 03 Testettevõtted 31 13 32 16 26 19 27 20 25 22 

SE 270 Kulud kokku - € 21 963 13 271 20 648 27 236 20 599 13 856 20 126 12 740 21 743 13 947 

SE 275 Vahetarbimine (eri- ja üldkulud) - 

€ 15 505 9 986 15 480 20 173 15 898 10 174 14 839 9 167 16 793 9 778 

SE 281 Erikulud - € 7 228 4 484 7 891 13 356 7 416 5 384 7 250 4 945 8 280 5 391 

SE 285   - seemned ja istikud 493 247 528 301 365 210 215 151 376 252 

SE 290      - sellest omakasvatatud 121 63 127 65 80 119 48 69 54 87 

SE 295   - väetised 0 70 0 1 203 0 30 0 0 68 26 

SE 300   - taimekaitsevahendid 0 13 0 3 0 22 0 21 0 16 

SE 305   - muud taimekasvatuse erikulud 430 91 495 474 262 526 306 249 676 134 

SE 310   - söödad koresööda sööjatele 5 132 3 096 5 436 7 179 5 162 3 777 4 948 3 490 5 702 3 910 

SE 315      - sellest omatoodetud 4 345 2 468 4 556 5 090 4 203 3 294 4 004 3 058 4 180 3 209 

SE 320   - söödad sigadele ja lindudele 457 131 152 87 129 183 250 126 162 156 

SE 325      - sellest omatoodetud 350 77 98 22 41 71 55 62 41 76 

SE 330   - muud loomakasvatuse erikulud 715 831 788 805 885 325 873 251 853 699 

SE 331   - metsanduse erikulud 0 4 34 27 2 217 19 443 2 74 

ST 712   - kõrvaltegevuse erikulud 0 0 459 3 276 611 94 638 213 440 124 

SE 336 Põllumajanduse üldkulud - € 8 278 5 502 7 589 6 817 8 482 4 790 7 589 4 223 8 513 4 387 

SE 340   - masinate ja ehitiste korrashoid 2 431 1 379 2 190 1 945 2 145 1 172 2 392 1 263 2 133 1 277 

SE 345   - energia (mootorikütus, elekter, 

kütteained) 3 122 2 306 2 792 3 381 2 620 2 022 2 260 1 740 2 486 1 792 

SE 350   - lepingulised tööd 945 1 545 1 383 897 1 623 483 1 668 677 2 732 832 

SE 356   - muud põllumajanduse 

üldkulud 1 780 272 1 225 594 2 093 1 112 1 268 542 1 162 485 

SE 360 Kulum - € 3 968 3 126 3 172 4 624 2 835 2 730 2 954 2 609 2 567 3 078 

SE 365 Tööjõu-, rendi- ja intressikulud - 

€ 2 490 160 1 997 2 438 1 867 951 2 333 964 2 383 1 091 

SE 370   - tööjõukulud 1 141 3 702 2 093 585 681 826 714 1 490 571 

SE 375   - rendikulud 827 109 1 102 236 985 235 1 138 164 661 452 

SE 380   - sellest intressikulud 539 100 196 179 300 83 368 86 233 69 

SE 309 Loomakasvatuse erikulud - €/LÜ 361 377 421 359 423 337 424 353 468 438 

SE 284 Taimekasvatuse erikulud - €/ha 15 13 18 42 11 21 10 11 22 13 
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Lisa 2. Lamba- ja kitsekasvatuse tootmistüübi kogutoodang ja toetused FADN andmebaasi järgi aastatel 2013-2017 

 

Allikas: FADN andmebaas 

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik

Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava

SYS 03 Testettevõtted 31 13 32 16 26 19 27 20 25 22

SE 131 Kogutoodang - € 16 534 13 618 12 942 23 696 12 548 10 847 13 435 10 151 17 544 11 131

SE 135 Taimekasvatustoodang - € 6 167 3 112 6 071 6 295 6 093 4 407 5 046 4 125 7 299 3 198

SE 140   - teravili 602 356 721 189 702 309 397 365 1 506 398

SE 145   - valgukultuurid 0 1 0 0 0 0 0 0 137 0

SE 150   - kartul 411 248 435 266 362 315 378 275 402 247

SE 160   - õlikultuurid 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE 165   - tehnilised kultuurid 16 0 0 0 0 0 0 0 0 19

SE 170   - köögivili ja lilled 582 18 40 35 55 99 100 29 62 20

SE 175   - puuvili 69 23 142 85 64 9 74 11 150 0

SE 185   - viinamarjad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE 195   - söödakultuurid 4 359 2 457 4 704 5 712 4 874 3 668 4 052 3 429 4 981 2 505

SE 200   - muu taimekasvatustoodang 44 8 29 8 36 7 44 17 61 9

SE 206 Loomakasvatustoodang - € 8 560 3 818 5 165 11 910 4 624 2 691 5 798 3 105 6 788 2 969

SE 216   - lehmapiim ja -piimatooted 102 77 30 239 0 152 0 145 0 142

SE 220   - veiseliha 48 -25 87 364 137 74 85 -58 23 84

SE 225   - sealiha -66 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE 230   - lamba- ja kitseliha 6 343 2 613 3 905 7 515 3 059 2 138 3 997 2 396 5 262 1 773

SE 235   - linnuliha 598 14 -9 -18 -20 -3 96 -8 -1 9

SE 240   - munad 562 244 233 191 297 185 855 217 332 246

SE 245   - lamba- ja kitsepiim 81 84 209 55 207 224 285 167 282 191

SE 251   - muu loomakasvatustoodang 892 812 710 3 564 944 -79 480 246 890 525

SE 211 Loomade väärtuse muutus - € 1 373 199 -462 2 063 -212 -1 047 -579 -290 -488 1 028

SE 256 Muud sissetulekud - € 1 807 6 688 1 706 5 491 1 830 3 750 2 591 2 922 3 457 4 964

SE 600 Toetuste (v.a inv.) ja maksude bilanss - €14 378 5 634 13 169 7 810 12 463 5 669 10 358 4 853 10 955 5 583

SE 605 Toetused v.a investeeringutele - € 14 467 5 756 13 347 7 948 12 712 5 828 10 470 4 955 11 240 5 826

SE 110 Nisu saagikus - ts/ha 22,6 31,0 22,4 29,7 27,4 22,8 16,6 18,4 18,0 14,7

SE 125 Piimatoodang lehma kohta - kg 4 500 4 549 1 440 3 125 0 4 320 0 3 282 0 2 777

SE 136 Taimekasv. toodang põllum. maa kohta - €/ha114 101 124 148 120 129 113 121 146 108

SE 207 Loomakasvatustoodang - €/LÜ 491 355 341 529 316 212 405 283 473 273

Toodang ja toetused
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Lisa 3. Lamba- ja kitsekasvatuse tootmistüübi ettevõtete keskmine  loomade arv loomühikutes FADN andmebaasi 

järgi aastatel 2013-2017 

 

 

Allikas: FADN andmebaas 

 

 

 

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

48 - 

Lamba- ja 

kitsekasv

atus

Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik

Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava

SYS 03 Testettevõtted 31 13 32 16 26 19 27 20 25 22

SE 080 Kokku loomühikuid (LÜ) 17,5 10,8 15,2 22,5 14,6 12,7 14,3 11,0 14,3 10,9

SE 085   - piimalehmad - LÜ 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2

SE 090   - muud veised - LÜ 0,3 0,5 0,5 1,1 0,8 0,9 0,7 0,4 0,4 0,7

SE 095   - lambad ja kitsed - LÜ 14,5 7,4 12,5 18,2 11,0 8,9 10,9 7,7 11,9 7,3

SE 100   - sead - LÜ 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SE 105   - linnud - LÜ 0,8 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2

SE 120 Karjatamise tihedus - LÜ/ha 0,30 0,25 0,28 0,47 0,24 0,30 0,26 0,26 0,26 0,29

Loomad
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Lisa 4. Tava- ja mahepõllumajandusliku lamba- ja kitsekasvatuse tootmistüübi ettevõtete keskmised finantsnäitajad 

FADN andmebaasi järgi aastatel 2013-2017  

Allikas: FADN andmebaas 

Finantsnäitajad 

2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 

48 - 
Lamba- ja 
kitsekasva

tus 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

48 - Lamba- 
ja 

kitsekasvatu
s 

Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik Kõik 

Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava Mahe Tava 

SYS 03 Testettevõtted 31 13 32 16 26 19 27 20 25 22 

SE 410 Brutolisandväärtus - € 15 407 9 266 10 632 11 333 9 113 6 342 8 954 5 836 11 706 6 936 

SE 415 Netolisandväärtus - € 11 439 6 140 7 460 6 709 6 278 3 612 6 000 3 228 9 139 3 858 

SE 425 Netolisandväärtus tööjõu 
aastaühiku kohta - € 9 568 5 158 6 859 5 622 6 115 3 357 5 842 3 628 9 354 3 953 

SE 420 Ettevõtjatulu - € 10 872 5 980 5 509 4 049 6 610 2 638 6 001 2 608 8 293 2 745 

SE 430 Ettevõtjatulu 
tasustamata tjü kohta - € 10 746 5 023 5 434 3 955 6 843 2 699 6 394 3 267 9 495 3 011 

ST 707 Taimekasvatustoodangu 
müük - € 1 676 198 1 023 392 1 689 642 794 578 2 363 384 

ST 708 
Loomakasvatustoodangu müük - 
€ 6 865 2 765 5 232 6 256 4 687 2 947 6 134 3 047 7 126 2 998 

SE 132 Kogutoodangu suhe 
kogukuludesse 0,75 1,03 0,63 0,87 0,61 0,78 0,67 0,80 0,81 0,80 
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Lisa 5. Küsitlus: Tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse kulud, 

müügitulu ja toetused 

Lugupeetud lambakasvataja! 

Palume Teie abi bakalaureusetöö küsitluse läbiviimisel. Bakalaureusetöö eesmärk on tuua 

välja ning selgitada tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse majandusnäitajate 

erinevusi Eestis aastatel 2013-2017. Küsitlus on suunatud lambakasvatusega tegelevatele 

ettevõtetele, et võrrelda tava- ja mahepõllumajandusliku lambakasvatuse kulusid, müügitulu 

ja toetuseid.  

Küsitluse on koostanud Eesti Maaülikooli maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise 

õppekava üliõpilane Kristiine Sakkool. Küsitlus on anonüümne. Vastaja nime ja temaga 

seotud ettevõtte andmeid ega nime ei avalikustata. Küsimustik koosneb 31-st küsimusest, 

millele vastamiseks kulub ligikaudu 20 minutit. Küsimuste tekkimise korral võtke ühendust 

kontaktisikutega.  

Täname Teid vastamise eest! 

Kristiine Sakkool, bakalaureuseõppe tudeng, kristiine.sakkool@student.emu.ee,                      

tel. 56 635 791 

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

 

I Ettevõtte üldandmed 

1. Millises maakonnas asub Teie talu/ettevõte? 

o Järvamaa 

o Raplamaa 

o Ida-Virumaa 

o Lääne-Virumaa 

o Põlvamaa 

o Võrumaa 

o Saaremaa 

o Hiiumaa 

o Harjumaa 

o Pärnumaa 

o Tartumaa 

o Läänemaa 

o Valgamaa 

o Viljandimaa 

o Jõgevamaa 
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2. Mis aastal alustasite lambakasvatusega? (loend aastatest 1998-2018, muu) 

3. Millise tootmissuunaga tegelete? 

o Tavapõllumajanduslik lambakasvatus 

o Mahepõllumajanduslik lambakasvatus (üleminekuaja läbinud) 

o Üleminekuajal mahepõllumajanduslikule lambakasvatusele 

 

4. Mitu põhikarja utte oli Teie ettevõttes 2018. aastal?  

5. Kui suur oli Teie ettevõtte põllumajandusmaa suurus hektarites aastal 2018? (omandis + 

rendimaa) 

6. Millised on Teie ettevõtte põhilised tootmise eesmärgid? 

□ Liha tootmine 

□ Piima tootmine 

□ Aretusloomade tootmine 

□ Lambanahkade tootmine 

□ Lambavilla tootmine 

□ Turism 

□ Karjamaade hooldamine 

□ Poollooduslike koosluste hooldamine 

□ Muu 

 

II Lambaksvatuse kulud  

 

7. Millised on Teie hinnangul viis suurimat kululiiki lambakasvatuses? 

□ Tõõjõukulu 

□ Söödakul 

□ Veterinaarkulu 

□ Ehitiste korrashoiukulu 

□ Masinate ja seadmete remondikulu 

□ Rendikulu 

□ Kütusekulu 

□ Seemnekulu 

□ Väetisekulu 

□ Taimekaitsevahendite kulu 

□ Pügamise- ja sõrgade värkimise kulu 

□ Elektrikulu 

□ Karjaaedade ehitamise kulu 

□ Sisseostetud põlluharimisteenuste kulu 

□ Muu 
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8. Kas ja millised lisanduvad kulud tekivad mahepõllumajandusliku lambakasvatusega 

tegelemisel võrreldes tavapõllumajandusliku lambakasvatusega? (täidab mahetootja) 

o Jah 

o Ei 

 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

 

9. Millise kululiigi kohta on lisanduvad kulud kõige suuremad? (täidab mahetootja) 

10. Kuidas hindate mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuete täitmisel lisanduvaid 

kulusi? (täidab mahetootja) 

o Lisanduvad kulud on väga väikesed 

o Lisanduvad kulud on pigem väikesed 

o Ei oska hinnata 

o Lisanduvad kulud on pigem suured 

o Lisanduvad kulud on väga suured 

 

11. Kui suure osa Teie ettevõtte kogukuludest moodustavad söödakulud? 

o 1-24 % 

o 25-49 % 

o 50-74 % 

o 75-99 % 

o 100 % 

 

12. Kui suure osa söötadest toodate ettevõttes ise? 

o 0 % 

o 1-24% 

o 24-49% 

o 50-74% 

o 75-99% 

o 100% 
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13. Millised nimetatud söötadest toodate oma ettevõttes? 

□ Hein 

□ Silo 

□ Teravili 

□ Kartul/söödajuurviljad 

□ Muu 

□ Ei tooda ise sööta 

 

14. Millised nimetatud söötadest ostate sisse teistest ettevõtetest? 

□ Hein 

□ Silo 

□ Teravili 

□ Mineraalained, sool 

□ Kartul/söödajuurviljad 

□ Muu 

 

15. Kui suure osa moodustavad keskmiselt Teie lambakasvatusettevõttes materjalikulud 

(seemned, taimekaitsevahendid, väetised) kogukuludest? 

o 0 % 

o 1-24 % 

o 25-49 % 

o 50-74 % 

o 75-99 % 

o 100 % 

16. Mitu inimest töötas Teie ettevõttes lambakasvatuse valdkonnas 2018. aastal? 

17. Kui suured olid Teie ettevõtte keskmised tööjõukulud 2018. aastal? 

18. Kui suur oli Teie ettevõtte keskmine veterinaarkulu kokku 2018. aastal? 

19. Kas arvutate ettevõttesiseselt kulusid välja ühe looma kohta? 

o Jah 

o Ei 

 

19.1. Kui jah, siis kui suured olid Teie ettevõttes kulud ühe looma kohta 2018. aastal? 
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III Lambaksvatuse müügitulu ja toetused 

Müügitulu 

20. Kuidas müüte loomi oma ettevõttes? 

□ Elusloomadena müümine teistele tootjatele 

□ Elusloomadena müümine tapamajadesse 

□ Elusloomadena müümine kokkuostjatele 

□ Muu 

21. Kui suur oli Teie ettevõtte müügitulu lammaste müügist 2018. aastal? 

22. Kui suur oli keskmiselt Teie ettevõtte ühe looma müügihind 2018. aastal? 

23. Kas Teie hinnangul makstakse Eestis mahepõllumajanduslikult kasvatatud lammaste eest 

kõrgemat hinda? (täidab mahetootja) 

o Makstakse oluliselt kõrgemat hinda  

o Makstakse pigem kõrgemat hinda 

o Ei oska hinnata 

o Pigem ei maksta kõrgemat hinda 

o Ei maksta kõrgemat hinda 

 

 

24. Kas ja millised lisanduvad tulud tekivad mahepõllumajandusliku lambakasvatusega 

tegelemisel võrreldes tavapõllumajandusliku lambakasvatusega? (täidab mahetootja) 

o Jah 

o Ei 

24.1. 

24.2. 

24.3. 

24.4. 

24.5. 
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Toetused 

25. Milliseid pindalapõhiseid toetusi saite 2018. aastal? 

□ Ühtne pindalatoetus 

□ Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (rohestamise toetus) 

□ Noore põllumajandustootja toetus 

□ Väikepõllumajandustootja toetus 

□ Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 

□ Keskkonnasõbraliku majandamise toetus 

□ Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus 

□ Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa toetus 

 

26. Milliseid loomakasvatustoetusi saite 2018. aastal? 

□ Ute kasvatamise üleminekutoetus 

□ Ute üleminekutoetus 

□ Loomade heaolutoetus 

27. Milliseid mahepõllumajandusliku tootmisega lisanduvaid toetusi saite 2018. aastal? 

(täidab mahetootja) 

□ Mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekutoetus 

□ Mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise toetus 

28. Milliseid teisi toetusi saite 2018. aastal veel lisaks eelnimetatud toetustele? 

29. Kas toetused mahepõllumajandusliku lambakasvatusega tegelemisel on piisavad, et katta 

mahepõllumajandusliku tootmisega lisanduvad kulutused? (täidab mahetootja) 

o Täiesti piisavad 

o Pigem piisavad 

o Ei oska hinnata 

o Pigem ei ole piisavad 

o Ei ole üldse piisavad 

 

30. Kas arvutate välja toetusi ühe looma kohta? 

o Jah 

o Ei  

30.1. Kui jah, siis kui suured on toetused ühe looma kohta? 

31. Milline lisanduv kulu mahepõllumajanduses vajaks Teie hinnangul lisatoetust? (täidab 

mahetootja) 
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