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Mahetoidu väärtustamine avalikus ühiskonnas kasvab. Vähesed aga teavad, et 

mahepõllumajandus sai Eestis ja paljudes teistes riikides alguse biodünaamilisest 

põllumajandusest. Käesoleva töö eesmärk on selgitada, mis on biodünaamiline 

põllumajandus (biodünaamika). Tuuakse näiteid, kuidas biodünaamilisi võtteid Austria 

taludes rakendatakse. Samuti käsitletakse Eesti hetkeseisu, arenguvõimalusi 

biodünaamilise põllumajanduse vallas. 

 

Biodünaamika teoreetilise kirjelduse tarvis analüüsiti ja tõlgiti teemaga seotud kirjandust. 

Viidi läbi kahekuune osalusuuring Austria taludes ning kõrvutati seal nähtut teoreetilises 

osas kirjeldatuga. Küsiti arvamust Eesti turismikorraldajatelt, mahepoodidelt ja koolidelt. 

Viimaks tehti lühikülastused Eesti biodünaamikaga seotud taludesse ning intervjueeriti 

talunikke. 
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Biodünaamilist põllumajandust eristab mahepõllumajandusest filosoofilisem ja 

spirituaalsem taust ning sellest tulenevad põhimõtted ja töövõtted, nt talu individuaalne 

terviklikkus, biodünaamiliste preparaatide kasutamine jne. Töös analüüsitud 

teadusuuringud näitasid, et biodünaamiliselt majandatud muldades on mikroorganismide 

hulk ja huumuse sisaldus oluliselt suurem ja talumaadel on suurem bioloogiline 

mitmekesisus. Ülemaailmselt tähistab biodünaamilist toodangut Demeteri kvaliteedimärk.  

 

Austria näitel võivad biodünaamilised talud olla erinevad nii mastaabilt kui 

kasvatatavatelt kultuuridelt. Kõik Austria talud ei vastanud teoorial põhinevale 

biodünaamilise talu prototüübile, ent kõigil oli Demeter sertifikaat.  Eestisse jõudis 

biodünaamika 1924, kuid ühetegi sertifikaadiaga biodünaamilist talu Eestis siiani ei ole. 

Samas on vajalike teadmistega inimesi ning turismikorraldajad ja koolid näitasid üles huvi 

teha Eesti biodünaamiliste taludega tulevikus koostööd. Arengu perspektiivist on väga 

oluline erinevate osapoolte tihedam koostöö ja ka laiem teadlikkuse tõstmine 

biodünaamika osas. Biodünaamika võiks olla üks võimalik suund, kuhu osa Eesti 

talunikke tulevikus edasi areneda saaksid. 

Märksõnad: holistlikkus, bioloogiline mitmekesisus, preparaadid, taluturism, 

antroposoofia  
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Organic food is becoming more and more valuable. However, not many know that organic 

farming grew out of biodynamics. The aim of current paper is to explain what is 

biodynamic farming (biodynamics). Author gives examples of how it is brought to 

practice in case of Austria. Also, situation and  opportunities in Estonia are analyzed.  

 

Literature about the topic has been analyzed and translated to build up the theoretical part 

of current paper. A two month long participatory study in Austrian biodynamic farms is 

done to see how biodynamic farms in reality look like and how this matches with the 

theory of biodynamic farming. Opinions of Estonian tourism managers, organic shops and 

schools is asked by e-mail. Finally, Estonian organic farmers closely related to 

biodynamics are personally visited and interviewed. 

 

Biodynamic farming differs from organic mainly in its philosophyal and spiritual 

background which leads to spesific principles and practices like individuality of the farm; 

use of biodynamic preparations etc. Analyzed studies showed that the concentration of 
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microorganisms, biological diversity and humus is significantly higher in biodynamically 

cultivated land. Worldwide biodynamic trademark Demeter marks the products that have 

the highest quality of organic.  

 

In Austria, biodynamic farms are very different in size and crops. Not all match with the 

theory based prototype of biodynamic farm. Still, all have Demeter qualification.  In 

Estonia, biodynamic movement appeared in 1924, but none of Estonian farms has Demeter 

trademark yet. Still,  there are some Estonians, who have the necessary knowledge and 

Estonian tourism managers and schools were willing to cooperate with the farmers in the 

future. More cooperation is needed and awareness among current topic needs to be 

risen.  Biodynamic farming would be one possible direction that some Estonian farmers 

might want to take in the future. 

Keywords: holistic, biodiversity, preparatons, agrotourism, anthroposophy 
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SISSEJUHATUS 
 

Käesolevas töös antakse ülevaade biodünaamilisest põllumajandusest ehk biodünaamikast, 

see tähendab, ühest spetsiifilisest maheviljelusviisist, mis on eelkõige saksakeelsetes, aga ka 

mõnedes teistes maades üksjagu levinud. Töö jaguneb kolmeks osaks.  Esimeses osas 

kirjeldatakse biodünaamika kujunemislugu ja mõtteloolist tausta, kõrvutatakse 

biodünaamilist põllumajandust permakultuuriga ning selgitatakse biodünaamika 

põhimõtteid ja praktikas rakendatavaid põllumajandusvõtteid (näiteks biodünaamiliste 

preparaatide kasutamist, terviklikkuse printsiipi ja looduslike rütmidega kooskõlas 

töötamist). Samuti antakse ülevaade biodünaamikaga seotud organisatsioonidest ja 

asutustest, teadusalastest uuringutest ja Eesti kokkupuutest biodünaamikaga. Teises osas 

loetletakse kasutatud uurimisviisid (sh kirjandusallikate analüüs, kahekuune praktika 

Austria taludes ning küsitlused ja intervjuud Eestis), andes detailse kirjelduse sooritatud 

tegevustest. Kolmas osa võrdleb Austria näitel erinevaid biodünaamilisi talusid, tutvustab 

käesoleva töö võtmes hetkeolukorda Eestis ning arutleb ja võrdleb saadud tulemusi. Tehakse 

ka ettepanekuid edasisteks sammudeks. 

 

Töö teema valikul sai määravaks autori varasem sügav huvi biodünaamika kui ühe 

võimaliku terviklahenduse vastu. Tänu oma looduskaitseliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikele 

põhimõtetele, kõrge kvaliteediga toidu tootmise viisile ja mõnel juhul ka teraapilisele 

suunitlusele võib biodünaamika omada tänapäeva maailmas olulist tähtsust mitmete 

aktuaalsete probleemidega kohanemisel, alates ökoloogilistest ja lõpetades 

psühholoogilistega. Samuti võib biodünaamilisi talusid vaadelda oma suure autonoomsuse 

tõttu väärtuslike tagalatena riigikaitselisest aspektist (Kama 2013). Kõnealust teemat on 

vähe uuritud ning eesti keeles on leida vähe materjali. Enamik teemat puudutavaid 

kirjandusallikaid on inglise- ja saksakeelsed. 

 

Käesolev bakalaureusetöö võiks olla üheks võimalikuks sissejuhatuseks biodünaamika 

valdkonda, millest saab huvi korral tulevikus edasi areneda põhjalikum biodünaamilise 

põllumajanduse uurimine ja arendamine Eestis. Kuna biodünaamiline põllumajandus osutus 
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Eestis vähem tuntuks kui autor lootis, siis keskendub käesolev töö ennekõike selle lünga 

täitmisele. Niisiis on töö eesmärk anda lugejale hea ülevaade sellest, mida peetakse silmas 

biodünaamilise põllumajanduse all, tuues sealjuures praktilisi näiteid Austria 

biodünaamilistest taludest. Kõrvaleesmärgina loodab autor panna aluse edasise koostöö 

arenemisele Eesti biodünaamikute ning turismi- ja haridusasutuste ja mahepoodide vahel, et 

seeläbi luua üks kohalik nišš teadlikkuse, tervise ja heaolu parandamiseks. 

 

Töös käsitletakse järgmisi teemasid: 

 Mis on biodünaamiline põllumajandus; 

 Millised on erinevad biodünaamilise talu pidamise võimalused (Austria talude 

näitel); 

 Millised on biodünaamika arenguvõimalused Eestis; 

 Kas Eesti mahepoodide, turismi- ja haridusasutuste ning biodünaamiliste talude 

vahelisel koostööl on tulevikuperspektiivi. 

Töö autor avaldab tänu oma juhendajatele – Mihkel Kunnusele ja Margus Tõnnovile toetuse 

ja nõuannete eest lõputöö valmimisel. Samuti tänab autor kõiki Austria talunikke (Norbert 

Schiebel, Heinrich Regner, Doris Edler, Birgit ja Stefan Birnstingl, Lukas Michlits, Franz 

Muster, Waltraud Peintinger, Robert Lieschnegg), kes andsid suure panuse antud töösse ning 

ka kõiki Eesti külastatud ja intervjueeritud talunikke (eriti Margo Mansbergi ja Armin 

Rudit), Eesti Biodünaamika Ühingu eestvedajat Tõnu Kriisat, küsitlustele vastanud 

waldorfkoolide ja Gaia kooli esindajaid ning vastanud turismikorraldajate ja mahepoodide 

esindajaid, kirjandusmaterjaliga aidanud Johannes Kühli ja saksa keele tõlkimisel abistanud 

Cornelis Lakemani. 
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1. OSA KIRJANDUSALLIKATEL TUGINEV 

TEOREETILINE TAUST: BIODÜNAAMILISE 

PÕLLUMAJANDUSE TUTVUSTUS 

 

1.1 Terminoloogia ja üldine taust 

 

Sõnad “biodünaamiline” ja  “biodünaamika” tulevad  kreekakeelsetest tüvedest, mis 

otsetõlkes tähendavad enam-vähem „elu liikumist” (Appelgren ja Lindberg 2004). 

Biodünaamilist põllumajandust on peetud kõige varasemaks pärast tööstusrevolutsiooni 

tekkinud teadlikule valikule tuginevaks mahepõllunduse vormiks (Koepf 1989; Geier 2016). 

See sai alguse 1924. aastal Austria filosoofi ja õpetlase Rudolf Steineri põllumajanduslike 

loengutega (Diver 1999). Hiljem, 1940, andis Lord Northbourne välja biodünaamikast 

inspireeritud raamatu, kus mainiti esmakordselt mahepõllumajandust. Sellest ajast alates 

hakkas laialdaselt levima mahepõllumajanduse idee, mida võib mitmetes riikides, eelkõige 

aga saksakeelses kultuuriruumis pidada biodünaamilise põllumajanduse lihtsustatud 

vormiks (Paull 2011). Mujal, näiteks Indias ja Suurbritannias hakkas mahepõllumajandus 

edasi levima ka biodünaamilise põllumajandusega paralleelselt (Organic Farming: An 

International History 2007). Üldistades võib öelda, et biodünaamilist põllumajandust eristab 

mahepõllumajandusest tema filosoofilis-spirituaalne mõõde ja sellest tulenevad praktilises 

töös rakendatavad põhimõtted, sealhulgas näiteks biodünaamiliste preparaatide kasutamine 

(Pedersen 2016), planeetide ning Kuu rütmidega arvestamine; talu kui individuaalse 

isetoimiva terviku käsitlemine ja koostöö Maa kui elusa tervikuga (Reganold 1995).  

 

Biodünaamika lihtsustatud kujul mõistmiseks võib terminit “biodünaamika” käsitleda kui 

kaht eraldiseisvat sõna– bioloogiline ja dünaamiline, mis kirjeldavad kaht biodünaamilise 

viljeluse olulist osa. Sõna bioloogiline tähendaks siinses kontekstis siis kõike seda, mis on 

tuntud maheviljelusvõtetena, ning dünaamiline spirituaalset ja filosoofilist poolt. 
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Dünaamiliste võtete alla kuuluvad näiteks külvamine kindlatel kuufaasidel (Diver 1999)1, 

aga ka sügav isiklik suhestumine oma talumaade, taimede ja loomadega ning oma paiga 

identiteediga, maakeeli oleks see lihtsalt kodutunde loomine umbes nii nagu seda on 

kirjeldanud Valdur Mikita (Mikita 2017). 

 

Käesoleva töö kontekstis tuleks arvestada, et "biodünaamiline" on eestikeelne vaste 

terminile, mis inglise keeles on “biodynamical” ning saksa keeles “biodynamisch”. 

Keeleline ülekanne on mõnevõrra kohmakas, sest teised sarnased mõisted eesti keeles  - 

aerodünaamiline, hüdrodünaamiline ja termodünaamiline - kuuluvad positivistlik-

materialistlikku teaduse sõnavarasse, teisisõnu paradigmasse, mis on ajalooliselt kujunenud 

pigem spirituaalse mõõtme eitamisest. Sõna “biodünaamika” on Eesti 

Õigekeelsussõnaraamatus siiski esindatud ning on seega ametlikult eesti keeles kasutatav 

(ÕS 2018) 2. 

 

1.2 Biodünaamika ajalooline kujunemine 

 

Šveitsis Dornachis tehti juba enne biodünaamilise põllumajanduse praktilist 

kasutuselevõttu  Günther Wachsmuthi, Ehrenfried Pfeifferi jt juhtimisel mahetoidu ja 

tavatoidu kvaliteeti võrdlevaid  teaduslikke uurimistöid. Selle põhjal pidas Rudolf Steiner 

1924. aastal suurmaaomanikest põllumeeste initsiatiivil kunagisel Saksamaal, praegustel 

Poola aladel Wrocław’i lähedal Koberwitzis,  krahv von Keyserlingi mõisas 

põllumajanduskursuse (kokku kaheksa loengut), kus pandi alus biodünaamilisele 

põllumajandusele. Mahepõllumajanduse ajaloos on seda vaadeldud kui 

mahepõllumajanduse sündi (Purga 2016). 

 

                                                           
1 In a nutshell, biodynamics can be understood as a combination of “biological dynamic” agriculture 

practices. “Biological” practices include a series of well-known organic farming techniques that improve 

soil health. “Dynamic” practices are intended to influence biological as well as metaphysical aspects of the 

farm (such as increasing vital life force), or to adapt the farm to natural rhythms (such as planting seeds 

during certain lunar phases)” (Diver 1999). 

 
2 Biodünaamika- Steineri õpetusel põhinev suund põllumajanduses (ÕS 2018) 

Dünaamika <1> - liikumine, arenemis- või muutumiskäik, õpetus kehade liikumisest…  

(ÕS 2018) 

Dünaamiline <12:lise> - hoogne, jõuline, liikuv, muutuv (ÕS 2018) 
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Kuna biodünaamika kõrval on algusest peale käinud ka aktiivne teadustöö (Organic 

Farming: An International History 2007), võiks öelda, et biodünaamilise talu peremees on 

algusest peale „uurija” olnud (Geier 2016). Uurimiskeskusteks on nt Goetheanumi 

Loodusteaduste Sektsioon (the Natural Sciences Section of the Goetheanum) Dornachis 

Šveitsis; Biodünaamilise Põllumajanduse Uuringu Instituut (the Research Institute of 

Biodynamic Agriculture) Darmstadtis Saksamaal; Biodünaamiliste Uuringute Instituut (the 

Biodynamic Research Institute) Järnas, Rootsis (Organic Farming: An International History 

2007). 

 

Steineri antud loengud kandsid pealkirja „Vaimuteaduslikud alused põllumajanduse 

edendamiseks“ (Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft)  

ehk Põllumajanduskursus GA 3273 ning neid käis kuulamas sadakond inimest, kellest 

enamik olid talunikud (Biodünaamiline põllumajandus). Steineri antud juhiste järgi lõi grupp 

talunikke biodünaamilise põllumajanduse kontseptsiooni (Organic Farming: An 

International History 2007). Termini ‘biodünaamika’ (biodynamisch) võtsid kasutusele 1925 

Erhard Bartsch ja Ernst Stegemann.  

 

Algselt pöörati biodünaamilise kontseptsiooni juures tähelepanu eelkõige preparaatidele ja 

väetamisele. Hiljem kasvas biodünaamika kõrvale ka mahepõllundus, mis jättis 

antroposoofilise tausta ära. 1940. aastatel levis mahepõllunduse idee Inglismaale, kus 

suureks eestvedajaks oli Eve B. Balfour, kes 1943 avaldas raamatu “Elav pinnas” (The 

Living Soil) (Balfour 1975). Saksakeelsetes riikides olid aktiivseteks arendajateks Hans ja 

Maria Müller, Hans Peter Rusch jt. Nii levisid nii biodünaamiline põllumajandus kui 

mahepõllumajandus aastate jooksul üle maailma.  

 

 

1.3 Biodünaamiline põllumajandus kui mahepõllumajanduse vorm 

 

Biodünaamiline põllumajandus vastab kõigile mahenõuetele ning on seega vaadeldav kui 

üks spetsiifiline mahepõllunduse vorm. Peamised eristavad tunnused on järgmised: 

 Biodünaamiliste preparaatide kasutamine (Demeter Standards 2018); 

                                                           
3 Rudolf Steiner Gesamtausgabe - lühendatult GA (Antroposoofia: kogutud teosed) 
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 Mitmekesisuse loomine ja säilitamine kasvatatavates looma- ja taimekultuurides. 

Teiste sõnadega monokultuursuse vältimine ning näiteks külvikorra, kaaslejate 

(seltsilistaimede) ja segakultuuride kasutamine. Ei ole taimekasvatust ilma 

loomapidamiseta ja vastupidi (Demeter Standards 2018). 

 Talu kujundamine individuaalseks tervikuks, võimalikult autonoomseks üksuseks 

(Demeter Standards 2018). 

 Kompost valmistatakse kompostihunnikus, mitte ei viida otse põllule (nagu vahel 

permakultuuris) (Demeter Standards 2018). 

 Lehmade pidamisel ei ole lubatud loomadel sarvi ära lõigata (Demeter Standards 

2018). 

 Biodünaamilistel tootjatel pole lubatud majandada osa maad mittemahedalt, samas 

kui mahetootjatel on see lubatud (Demeter Standards 2018). 

 Biodünaamilisel tootmisel on rangemad nõuded ja konkreetsemad reeglid. 

 

Soovi korral ja võimalusel (ei kuulu nõuete hulka, aga peetakse praktikas oluliseks): 

 Astronoomilise kalendri järgimine, planeerides selle järgi külvi, põllutöid ja 

saagikoristust (kui ilm võimaldab); (Arman 1992). 

 Sotsiaalse aspekti lisamine tallu näiteks kogukonna, praktikantide või vabatahtlike 

kaasamise näol (nt töötoad, koolitused, üritused, sotsiaalteraapia vms) (Arman  

1992). Samuti talude omavaheline koostöö (Demeter Standards 2018). 

Loodusteaduslikust lähtepunktist on sellise praktika rakendamisel tulemuseks 

kõrgekvaliteetne viljakas muld, toitaineterikkad haigustele vastupidavad taimed (Fleissbach 

2005) ja loomad (Baars, Spengler ja Spranger 2003) ning suur liigiline mitmekesisus 

talumaadel (Geier 2016).  

 

1.4 Antroposoofiline maailmakäsitlus kui biodünaamika lähtepunkt 

 

Filosoofilises mõttes hõlmab biodünaamika laiemat tervikut kui mahe. Kuna biodünaamikat 

võib pidada varaseimaks teadlikul valikul põhinevaks mahepõllundusvormiks4, on 

sertifitseeritud „mahe” paljudes riikides, sh Eestis (Mahepõllunduse ajaloost 2011; 

                                                           
4 st 18. saj tehnoloogia ajastu järgse impulsina esile kerkinud kontrollitud ja setifitseeritud 

mahepõllumajanduseks 
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Mahepõllumajandus Eestis 2015; Purga 2016) ajalooliselt välja kujunenud biodünaamikast 

ning on seega biodünaamika lihtsustatud versioon (Organic Farming: An International 

History 2007). Biodünaamiline põllumajanduse teoreetiline alus on algtõuke saanud Rudolf 

Steineri loodud inimese ja maailma käsitlusest – antroposoofiast, mille alused on omakorda 

saksa hermeneutilis-fenomenoloogilises filosoofiatraditsioonis nn vaimuteaduses (saksa k 

Geistwissenschaft) (Baars, Spengler ja Spranger, 2003). Antroposoofia kirjeldab end kui 

teadusharu, fenomenoloogilist teadust või traditsiooni, mis käsitleb mittemateriaalseid ja 

mitte-meelelisi fakte ja protsesse sarnaselt nagu loodusteadus käsitleb materiaalseid ja 

meelelisi fakte ja protsesse (Heusser 2016). Antroposoofiat on kirjeldatud ka järgmiselt: 

„Antroposoofia on tarkus inimesest kui hingelis-vaimsest olevusest, kes vastutab nii enda 

kui Maa tuleviku eest” (Arman 1992).  

Lihtsustatud kujul võib öelda, et loodust vaadeldakse antroposoofias kui neljatasandilist 

hierarhilist süsteemi, kus on mineraalriik, taimeriik, loomariik ja inimene, kusjuures 

madalam hierarhiline aste on alati kujundatud temast kõrgema astme poolt (loodusteaduses 

on käsitlus pigem vastupidine). Neljale nimetatud loodustasandile on omistatud vastavalt 

füüsikalis-keemiline (physikalisch-chemische) iseloom, bioloogiline iseloom 

(Lebendigkeit), hingeline (seelisch) iseloom ja kõrgema vaimse individuaalsuse ehk „mina”-

iseloom (Selbst) (Geier 2016). Kuna antroposoofilisel käsitlusel on suur tähendus mitmetes 

eluvaldkondades, sh meditsiinis, pedagoogikas ja põllumajanduses rakendatavale võtetele, 

on sellest välja kasvanud antroposoofiline meditsiin, waldorfpedagoogika, ravipedagoogika 

ja ka biodünaamiline põllumajandus (Heusser 2016). 

  

Biodünaamikas on loodustasandid (mineraalid, taimed, loomad, inimene) ja neile vastavad 

filosoofilised tasandid (füüsikaline, bioloogiline, hingeline ja vaimne) omavahel tihedalt 

seotud. (Need tasandid on pigem terminoloogilised  instrumendid, mitte reaalsete asjade 

nimetused.) Maad käsitletakse biodünaamikas kui elavat organismi ning Maal on 

biodünaamilises kontekstis olemas kõik neli tasandit – füüsiline, bioloogiline, hingeline ja 

vaimne tasand (Geier 2016). Selline maailmavaade on mõneti sarnane Gaia hüpoteesile 

(Lovelock 2007; Gatti 2018), ent on siiski erinev ja märksa inimesekesksem. Maa kui 

mineraalne element saab antroposoofilises mõistes läbi taimekasvatuse elavdatud ning läbi 

loomapidamise hingestatud. Vaimse tasandi loob maale inimese pühendunud tegevus (nt 

biodünaamiliste preparaatide valmistamine ja kasutamine), hooldustööde tegemine ja ka 

lihtsalt kohalolek (Geier 2016). 
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Biodünaamikas käsitletakse ka talu kui terviklikku elusorganismi (ökosüsteemi), mille 

erinevaid üksusi: põlde, istandusi, puutumatu loodusega alasid, loomapidamist jne võib 

vaadelda kui talu organeid (ökosüsteemi kooslusi). Neid erinevaid organeid (kooslusi) 

püütakse biodünaamikas omavahel tihedalt lõimida, st panna neid üksteist mõjutama. 

Näiteks järjepideva ringlusega mulla, söödakasvatuse ja sõnniku vahel looma vahendusel. 

Sellise ringlusega saavutatakse jätkusuutlik, viljakas, terve ja tootlik põllumajandus (Geier 

2016). 

 

Biodünaamikas on seatud eesmärgiks taimede ja loomade loomuomase arengu ja olemuse 

toetamine. Sellest tulenevalt on näiteks keelatud veistel sarvede ära lõikamine, mesilastel 

peab olema lubatud sülemleda, loomadel peab olema piisavalt liikumisruumi, nad peavad 

saama õues päikese käes viibida jne (Demeter Standard 2018). Veistel on biodünaamilises 

põllumajanduses eriline koht just kõrge kvaliteediga väetise tõttu, kuid ka seepärast, et 

biodünaamiliste preparaatide valmistamisel kasutatakse mõnesid lehma organeid (Geier 

2016). Samuti on väga kindlad juhtnöörid toodangu töötlemise osas, nt piima 

homogeniseerimine ei ole lubatud (Demeter Standards 2018 a). 

 

 

1.5 Võrdlus permakultuuriga 

 

Biodünaamiline põllumajandus on kohati sarnane üha populaarsemaks muutuva 

permakultuuriga. Permakultuuri liikumine on saanud inspiratsiooni 1972. aasta Rooma 

Klubi väljaandest „Kasvu piirid“ ning esimese ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 

protokollist Agenda 21. Permakultuuri märksõnad on taaskasutus, energiasäästlikkus, 

kohalike liikide säilitamine, segakultuurid, vee ringkasutus ja päikeseenergia (Windsperger 

2017). Kuna biodünaamikas on rõhuasetus mõnevõrra teistsugune, ei ole kõik 

permakultuurile omistatavad märksõnad biodünaamikas esmatähtsad. 

 

Permakultuur sai alguse hiljem kui biodünaamika. Mõiste tuli kasutusse Austraalias, 1975. 

aastal bioloogi, õpetlase ja publitsisti Bill Mollisoni (1928-2016) eestvedamisel. 

Permakultuur tuleb sõnapaarist permanent agriculture eht “kestlik põllumajandus”. 

Peamised põhimõtted, mis kahel kõnealusel põlluharimisviisil ühte langevad, on sotsiaalsuse 
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tähtsustamine, loodusega koostöö tegemine, kasvatatavate kultuuride mitmekesisus ning talu 

kui terviku autonoomsus. Nii nagu biodünaamika puhul, on ka permakultuuri näol tegemist 

kogu elustiili hõlmava terviklahendusega (Windsberger 2017). Ka permakultuurile on 

iseloomulik segakultuuride, külvikorra ja seltsilistalimede kasutamine. Permakultuuris 

peetakse oluliseks iseseisvat majandamist, hariduslikke ja sotsiaalseid ning looduskaitselisi 

väärtusi, mida võib ka biodünaamika juurde kuuluvaks pidada.  

 

Peamine erinevus seisneb tekkeloos ja maailmavaatelises taustas. Pealtnäha on neil kahel 

küllalt sarnane väljund, kuid selle ajendid on üsna erinevad. See üldisem maailmavaateline 

taust,  mis on mõlema põllumajandusviisi puhul vaat et kohati tähtsamgi kui praktilised 

väljundid, teeb nähtavaks erinevused. Erinevused, mis väljenduvad suuremal või vähemal 

määral ka harimisviisides, võivad omada nii suurt tähtsust, et biodünaamika ja permakultuur 

lähevad lausa vastuollu. Väga üldistatult võib öelda, et permakultuuril on pigem 

loodusekeskne taust (Kilic 2014; Whitney 2013), biodünaamilisel põllumajandusel aga 

spirituaalsem ja inimesekesksem taust (Geier 2016) ehk siis permakultuuri aluseks on 

biotsentriline ning biodünaamikal antropotsentriline maailmavaade. Lähemal vaatlusel ei ole 

asi aga siiski nii lihtne, kuna permakultuur on laialt levides leidnud väga erinevaid tõlgendusi 

ning on ka permakultuuri viljelejaid, kes eelnimetatud väitele vastu vaidlevad. Niisiis, ka 

permakultuur võib olla antropotsentriline. Ja pealegi võib ka biotsentriline maailmavaade 

olla motiveeritud soovist säilitada selline ökoloogilise seisund, kus inimesel oleks võimalik 

kestlikult elada. 

  

Maaülikooli keeleteadlane Ülle Sihver on permakultuuri keelelist ja sisulist tausta uurides 

võtnud selle kokku nõnda: „Loodust tuleb nautida, lasta sel olla ning lahkuda oma 

võrkkiigest toidu saamise nimel harva” (Sihver 2018). Selline pilt on ehk veidi liialdatud, 

kuid illustreerib hästi permakultuuri ideaali põllu- ja aiamaast kui isetoimivast süsteemist, 

kus ei ole vaja pidevalt kaevata, kasta, rohida ega väetada (Permakultuuri käsiraamat). 

Ideaalne permakultuuri aed on kui paradiisiaed, kus inimene saab ringi jalutada ja vilju 

noppida (mis on ka reaalne ja mõistetav selliseks viljeluseks sobivas kliimas sh 

permakultuuri sünnikodus Austraalias troopilistel ja lähistroopilistel aladel) (Whitney 2013). 

Permakultuuri puhul võiks öelda, et tootmisest olulisem on eelkõige inimeste rahulolu ja 

võimalikult vähene sekkumine looduse aineringesse (Sihver 2018).  
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Siin lähevadki biodünaamika ja permakultuuri ideed lahku. Biodünaamikas on inimese 

osalus töödes väga oluline. Inimese kujundava tegevuse läbi tugevnevad biodünaamilisest 

vaatekohast erinevate koosluste omavahelised seosed ning kogu tervik muutub 

iseseisvamaks ja tugevamaks (Geier 2016). Et tekiks parem pilt, võib tuua permakultuuri kui 

looduskeskse lähenemisviisi näitlikuks ideaalpildiks ürgmetsa, kus süsteemi toimimiseks 

inimkätt vaja ei ole ning biodünaamika kui inimesekeskse lähenemisviisi ideaalpildiks 

puisniidu, mis vajab toimimiseks pidevat inimese sekkumist. 

 

Siinkohal tuleb märkida, et erinevates allikates räägitakse permakultuurist erinevalt ning 

mõnes käsitluses on ka permakultuuri vaadeldud spirituaalse põllumajandusviisina, kus 

inimesel on oluline roll oma põllumajandusmaa kujundajana (Bang ja Gibsone 2015). Sellist 

lähenemisviisi võib jällegi pidada sarnaseks biodünaamikaga. 

 

On ka mitmeid põllumehi ja aianduse harrastajaid, kes leiavad, et on võimalik 

biodünaamikat ja permakultuuri ka kokku põimida, viljeledes näiteks biodünaamiliselt ja 

kasutades seejuures permakultuurist pärinevaid aiandusnippe. Biodünaamika ja 

permakultuuri ühendamist on kirjeldatud kui suurepärast lahendust, kuhu on integreeritud 

nii biodünaamika pikaajalised väljakujundatud “põllumajandustarkused” kui ka 

permakultuuri poolt välja arendatud uued kaasaegsed võtted ja lahendused (Whitney 2013).  

 

 

1.6 Sotsiaalne aspekt 

 

Biodünaamiline põllumajandus on sageli seotud ka mingit laadi sotsiaaltööga, näiteks 

camphillide näol ravipedagoogikaga, kus toetatakse puuetega inimeste arengut läbi taluelu 

(Geier 2016). Eraldi suunana on välja arendatud antroposoofiline sotsiaalteraapia ehk AST. 

AST on sotsiaalse talupidamise sarnane. Laialdasemalt on selline teraapia vorm kasutust 

leidnud Austrias ja Šveitsis, aga ka teistes riikides. Enamasti kasutatakse ASTd teraapilise 

hariduse vormina vaimse erivajadusega täiskasvanutele või probleemsetele noortele, kellel 

on käitumis-, sõltuvus- või õpiprobleemid või koolitõrge, kuid see on kasutatav kõigi 

sihtrühmade puhul (Schwanenflügel 2017). 

 



18 
 

„Iseloomulikud jooned AST-le on terviklik ja spirituaalne lähenemine, biodünaamiline 

põllumajandus, hooldaja roll (võrdsuse printsiip) ja kogukondlik elamine” (Julie 2016:lk 

14). Eestis on AST näideteks Pahkla Camphilli küla ning Naatsaku talu. Teraapia terviklik 

lähenemine liidab kokku elu, hariduse, käsitöö, muusika, kunsti ja põllumajanduse. AST-le 

on väga iseloomulik ka spirituaalne lähenemine, kuid seda ei rõhutata teraapias osalejatele 

(Jackson, 2006: 45). 

 

Sotsiaalne aspekt on loomulikult palju laiatähenduslikum kui ainult AST ning sotsiaalseks 

tööks saab lugeda ka praktikantide ja vabatahtlike ning kohaliku kogukonna elanike või 

talutoodangu klientide osalust taluelus. Niisamuti on sotsiaalne aspekt talunike omavaheline 

koostöö, õppepäevade korraldamine ja ka turism. 

 

 

1.7 Biodünaamilised preparaadid 

 

1.7.1 Preparaatide tutvustus 

 

Tänapäeval üha kasvavat probleemi maa ülekoormamise ja muldade vaesumise tõttu (Savci 

2012) püütakse tavapõllumajanduses lahendada kunstväetistega. Biodünaamikas 

kasutatakse tasakaalustava „ravimina” ka biodünaamilisi preparaate. Preparaadid toetavad 

eelkõige taimede loomulikku arengut (Geier 2016). Steiner on kirjeldanud kaheksat 

preparaati, mille eesmärgiks on taimede kasvu stimuleerimine ja mulla 

parandamine/tervendamine. Need preparaadid on valmistatud mineraalseid, taimseid ja 

loomseid komponente kasutades. Kuus kõnealusest kaheksast preparaadist on nn 

kompostipreparaadid ning neid kasutatakse komposti kõdunemisprotsessi suunamiseks 

(Diver 1999). Preparaatidega mõjutatud komposti kasutamisel suureneb taimede toitainete 

siduvuse võime (Forman 1981) ning tõenäoliselt ka vastupidavus haigustele ja kahjuritele 

(Thun 2003). Ülejäänud kaks preparaati on nn pritsimispreparaadid, mida veega tugevasti 

lahjendatuna põldudele või taimedele pritsitakse (Lievegoed 1951). 

 

Igal preparaadil on oma kindlad juhised, kuidas neid tuleb valmistada ning kus ja millal 

kasutada (Turinek jt 2009). Tegemist on niisiis väga spetsiifiliste taimseid komponente ja 

loomasõnniku komponente sisaldavate preparaatidega, mis on pikaajalise fermenteerumise 
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tagajärjel muutunud huumusesarnaseks (va räni- ja palderjani preparaat), kusjuures 

preparaatide kogused on kas väga väikesed (kompostipreparaadid) või suure hulga veega 

lahjendatud ehk dünamiseeritud (pritsimispreparaadid) (Diver 1999). Kui preparaate ei 

tarvitata kohe, säilitatakse neid jahedas pimedas ja kuivas kohas, sageli klaas-või savianumas 

turba sees (vt lisa 1). Preparaatide säilitamiseks valmistatakse ja müüakse ka spetsiaalseid 

säilituskaste (Biodynamie Services). 

 

 

1.7.2 Pritsimispreparaadid (tuntud ka kui biodünaamilised preparaadid 500 

ja 501) 

 

Sarve-sõnnikupreparaat (Arman1992) ehk huumuspreparaat (Appelgren ja Lindberg 2004), 

tuntud ka kui preparaat 500, on valmistatud komposteeritud lehmasõnnikust, mis sügisel 

lehma sarve panduna ja maasse kaevatuna on teinud läbi poole-aastase 

fermenteerimisprotsessi (Arman 1992) (vt joonis 1). Varakevadel pärast 

fermenteerimisprotsessi (sügis-talv) võetakse tahke huumuseline preparaat sarvest välja ning 

vahetult enne selle kasutamist segatakse suures koguses vees (Diver 1999). Segatakse tund 

aega, seejuures vette keerist tekitades ja vahel segamissuunda muutes. 50 g preparaadi kohta 

lisatakse u 20 l vett ning sellest kogusest jätkub u 1000-2000 m² maale (Arman 1992). 

Preparaati kasutatakse enne külvi, külvi ajal või kohe pärast külvi, et stimuleerida juure 

kasvu (Arman 1992). Kohe pärast lahustamist, soovitavalt pärastlõunal ja pilvise ilmaga, 

pritsitakse huumuspreparaati suurte piiskadena mullale ning pärast pritsimist äestatakse või 

rehitsetakse mulda (Appelgren ja Lindberg 2004). Huumuspreparaat aitab taimedel juurduda 

ning arendada sügavaleulatuva ja tiheda juurestiku ning seda kasutatakse ka aianduses 

taimede ümberistutamisel. Preparaadi mõju on leidnud ka teaduslikku tõestust (Barber ja 

Goldstein 2005). 
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Joonis 1: Preparaat 500. Sõnnikuga täidetud sarved kaevatakse maa alla. (Foto: Google 

pildiotsing) 

 

Sarve-ränipreparaat (Arman 1992), tuntud ka kui preparaat 501, on valmistatud peeneks 

jahvatatud mäekristallist või kvartsist (vt joonis 2), mis on samuti pool aastat (kevad-suvi) 

maa all lehmasarve sees seisnud. Välja kaevates kraabitakse peen valge puru sarvest välja 

ning säilitatakse kuivas ja valgusrikkas kohas kuni selle kasutamiseni (nt klaaspurgis päikese 

käes). Ka ränipreparaati lahjendatakse suures koguses vees vahetult enne kasutamist (u 1 gr 

15-20 l vees, millest jagub 1000-2000m₂ -le) ning pritsitakse põllule või aiamaale (Arman 

1992). Vastupidiselt huumuspreparaadile kasutatakse ränipreparaati siis, kui taimed 

moodustavad rohelisi lehti ja varsi või juba õisi ja vilju. (St sarv kaevatakse maasse 

varakevadel ja võetakse välja sügisel, ent preparaati kasutatakse taimede kasvuperioodil 
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mitu korda, nii hiliskevadel, suvel kui sügisel). Preparaati pritsitakse ennelõunal 

päikesepaistelise ilmaga (Lievegoed 1951), kasutades pumpa või udutajat, et lahus 

võimalikult peenepiisalisena taime rohelistele osadele kanda (Arman 1992). Suurtes 

farmides kasutatakse tavapõllumajanduses kasutatavaid masinaid eeldusel, et nendega pole 

varem keemilisi väetisi ega mürke pritsitud (Demeter Standards 2018). 

 

 

Joonis 2.  Sarv, mäekristall ja peeneks jahvatatud mäekristallipulber väikeses pudelikeses. 

(Foto: Google pildiotsing) 

 

 

1.7.3 Kompostipreparaadid (tuntud ka kui biodünaamilised preparaadid 

502-507)  

 

Kompostipreparaadid valmistatakse harilikust raudrohust (Achillea millefolium), 

teekummelist (Matricaria chamomilla; sünonüümid Chamomilla recutita, Matricaria 

recutita), kõrvenõgesest (Urtica dioica), tamme (Quercus robur) koorest, võilillest 

(Taraxacum) ja harilikust palderjanist (Valeriana officinalis) (Thun 2004). Prepareerimisel 

teevad taimed läbi pika fermenteerumisprotsessi ning omandavad mullasarnase välimuse (va 

palderjan). Preparaatide valmistamiseks kasutatavad taimed on tuntud ravimtaimed ka 

rahvameditsiinis. Mitmeid preparaate valmistatakse ette looma organites, mis koos 

taimedega kindlaks perioodiks maa alla kaevatakse.  Pärast ettevalmistamist pannakse 

väikesed preparaatide kogused (u 1 tl igat preparaati 5m³ komposti kohta) 
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kompostihunnikusse torgatud väikestesse aukudesse üksteisest eraldi (vt Joonis 3). 

Kompostipreparaatide funktsioon on komposti kõdunemisprotsessi suunamine, et tekiks 

võimalikult huumuse- ja toitaineterikas kompost (Arman 1992). Võib võrrelda printsiibilt nt 

leiva juuretisega leivataigna hapendamisel. Uuringud on näidanud, et preparaatide 

kasutamisel kasvab bakterite arv kompostihunnikus kuni 10-kordseks ning suureneb ka 

vihmausside arvukus (Väetamine - Maa elustamine 1993; Reganold jt 1993). 

 

 

Joonis 3. Preparaatide paigutuse variandid kompostihunnikusse (Väetamine - Maa 

elustamine 1993) 

 

Preparaat 502 – Raudrohupreparaat. Hariliku raudrohu õied prepareeritakse hirve põies. 

Hirve peetakse biodünaamikas üheks kosmiliste jõudude vahendajaks, põit aga 

konserveerivat protsessi esindavaks organiks (Lievegoed 1951). Raudrohu õitega täidetud 

põis riputatakse suvel päikesepaistelisse kohta (vt joonis 4), kus see terve suve seisab ning 

kaevatakse siis sügisel maasse, kus sel kuni kevadeni fermenteeruda lastakse. Maas 

fermenteerumise tagajärjel looma organ kõduneb ning alles jääb mullasarnaseks muutunud 

tume raudrohust tekkinud mass - kasutusvalmis preparaat (vt lisa 2). Raudrohu preparaati 

hinnatakse kui kaaliumi, tina ja räni tasakaalustajat ning üleüldist taime tervise ja 

vastupidavuse parandajat. (Tegemist on vaid ühe loodusteadusliku suunaga oletusega 
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mitmete teiste teooriate hulgas.) Raudrohu preparaati seostatakse biodünaamikas ka 

Veenuse planeedi kosmiliste mõjudega (Lievegoed 1951). 

 

 

 

Joonis 4. Raudrohu preparaat (e preparaat 502). Valmistatakse ette hirve põies, mis on 

eelnevalt puhastatud. Raudrohu õitega täidetud põis riputatakse terveks suveks päikese 

kätte. Mõnedes tingimustes pannakse põie ümber lindude eest kaitseks võrk. Sügisel 

kaevatakse põis maasse. Sageli tehakse seda koos kastiga, et preparaati oleks hiljem 

lihtsam välja kaevata, ilma et see koost laguneks. (Fotod: Google pildiotsing) Joonis on 

autori poolt kokku pandud programmiga Paint3D. 

 

Preparaat 503 – Kummelipreparaat. Teekummeli õied kuivatatakse ning prepareeritakse 

lehma sooles. Lehm on biodünaamilises mõistes „ainevahetuse loom”, kes on tugevalt 

seotud seedimisprotsessiga ning ka organi valik on tõenäoliselt seotud seedimisprotsessi 

esindamisega. Teekummel kui tuntud ravimtaim on seedimist soodustava toimega, mis on 

oletatavasti üks selle taime valiku põhjustest. Saadud „kummelivorst” (vt joonis 5) 

kaevatakse maa alla ja lastakse sel kogu talve fermenteeruda. Kevadeks meenutab maast 

välja võetav kummelist tekkinud mass mulda ning kummelipreparaat on valmis (vt lisa 2). 

Kummelipreparaati hinnatakse kui tugeva ravitoimega preparaati, mis aitab 

komposteerumist häirivaid protsesse ära hoida ja taimi haigustele vastupidavamaks muuta. 

(Tegemist on jällegi vaid ühe teooriaga.) Kummelipreparaati seotakse biodünaamikas 

Merkuuri planeedi kosmiliste mõjudega (Lievegoed 1951). 
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Joonis 5. Kummeli preparaat ehk preparaat 503 (Fotod: Google pildiotsing) Joonis on 

autori poolt kokku pandud programmiga Paint3D. 

 

Preparaat 504 – Kõrvenõgese preparaat. Kõrvenõgeseid korjatakse õitsemise ajal ning 

jälgitakse, et sekka saaksid nii isas- kui emastaimed. Kõrvenõgese preparaati valmistatakse 

ilma looma organita – taimed kaevatakse maha, eraldades need ümbritsevast mullast vähese 

sambla või saviga ning jäetakse sinna mullaga kaetult terveks aastaks. Järgmisel aastal 

kaevatakse välja nõgestest tekkinud tume pude materjal – valmis preparaat. Nõgesele 

omistatakse rauaga seotud protsesse reguleeriv toime (sarnaselt rahvameditsiinilisele 

kasutusele), mis aitab taimedel rauda õiges koguses omastada (rahvameditsiinis kasutatakse 

rauapuuduse korral). Nõgesepreparaati seostatakse biodünaamikas Marsi planeedi 

jõududega (Lievegoed 1951). 

 

Preparaat 505 – tammekoore preparaat. Tammelt hööveldatud või kraabitud koor tehakse 

peeneks puruks ning prepareeritakse lehma või muu talulooma (nt lamba või kitse) kolju 

õõnsuses (kus paiknes looma aju) (vt joonis 6). Kolju pannakse piisavalt sügavale maa alla, 
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et loomad seda üles ei kaevaks, soovitavalt kohta, kus on liikuvat põhjavett (nt oja). 

Preparaat fermenteerub koljus pool aastat ning kaevatakse välja kevadel. Valmis preparaat 

on tume ja pulbriline (vt lisa 2). Tammekoor kui tuntud ravim usutakse meditsiinilisele 

kasutusele sarnastel põhimõtetel toimivat ka komposti valmistamises ja hiljem taimedes, 

tugevdades nende immuunsust ja toimides ka kaltsiumi omastamise reguleerijana 

(Lievegoed 1951).  Looma kolju kasutamise põhjused on vaid oletatavad, arvatavasti on 

need seotud aju kui intelligentsi ja mõttejõudu sümboliseeriva organiga ning kolju paksu 

kestaga, mis seda ümbritseb ja sisaldab samuti kaltsiumi, nagu ka tamme koor (Hoskin 

2014). Tamme seostatakse biodünaamikas ka Kuu mõjutustega (Lievegoed 1951). 

 

 

Joonis 6. Tammekoore preparaat ehk preparaat 505. Valmistatakse lehma, lamba või muu 

talulooma koljus. (Foto: Google pildiotsing) 

 

Preparaat 506 - võilille preparaat. Kuivatatud võilille õied prepareeritakse lehma 

kõhukelmes (vt joonis 7), lastes sel pool aastat maa all fermenteeruda. Tulemuseks on kerge 

õhuline poolkõdunenud materjal (vt lisa 2). Nii taime kui loomaorgani valiku põhjus on üsna 

ebaselge, kuid arvatavasti seotud võilille rahvameditsiinis tuntud ravitoimetega. Võilillele 

omistatakse biodünaamikas seos Jupiteri planetaarsete mõjudega ning 

kompostipreparaadina aitavat võilille preparaat taimedel edaspidi erinevaid toitaineid ka 

kaugete vahemaade tagant hankida ning taimede immuunsust tugevdada (Lievegoed 1951). 
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Joonis 7. Võilille preparaat ehk preparaat 506. Valmistatakse lehma kõhukelmes. (Foto: 

Google pildiotsing) 

 

Preparaat 507 – palderjanipreparaat. Palderjanipreparaat on ainus biodünaamiline preparaat, 

mida ei kaevata maa sisse ning mis ei vaja pikka valmimisprotsessi. Seda valmistatakse 

värsketest palderjani õitest, pressides neist mahla ning lahustades seda suures hulgas vees (1 

spl 20 l vees) (vt joonis 8). Lahus pritsitakse üle kogu kompostihunniku. Palderjanil usutakse 

biodünaamikas olevat tasakaalustav toime, mis toetab kõikide teiste kompostipreparaatide 

toimimist. Palderjani seostatakse ka Saturni planetaarsete jõududega (Lievegoed 1951). 
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Joonis 8. Palderjani preparaat ehk preparaat 507. Palderjani värsketest õitest pressitakse 

mahl ja lahustatakse see suures hulgas vees. (Fotod: Google pildiotsing). Joonis on autori 

poolt kokku pandud programmiga Paint3D. 

 

Kuna biodünaamilised preparaadid ja nende kasutusviis erinevad suuresti kõikides teistes 

põllumajandusviisides kasutatavatest meetmetest ja materjalidest, on preparaatide mõju 

palju uuritud. Põhjamaade Uurimisringi poolt läbi viidud laboratoorsete katsete tulemused 

on näidanud, et biodünaamiliste preparaatide kasutamisel on saagikus suurem ja kvaliteet 

parem. Arvatakse, et taimede arengut ei mõjuta mitte preparaatidest saadud toitained (mille 

kogus on selleks liiga väike), vaid pigem toimivad preparaadid hormoonide või 

katalüsaatorite sarnaselt (Arman 1992). Miks kasutatakse preparaatide ettevalmistamisel 

loomade organeid? Vastuse otsimisel on nähtud seost looma organi ja selles prepareeritava 

taime vahel (nt lehma soolikas kui seedeorganis prepareeritakse seedimist soodustavate 

omadustega taim - võilill). On ka oletatud, et maa alla kaevamisel jätkab looma organ 

printsiibilt (mitte otseses tähenduses) oma loomuomast talitust, mõjutades organisse pandud 

taimi teatud kindlas suunas (The Compost Preparations 2016). Nii mineraalsete, taimsete kui 

loomsete komponentide kasutamine läheb kokku ka biodünaamika filosoofilise ideega 

looduse tasanditest ja terviklikkusest, st ilma loomse komponendita jääks üks tasand puudu. 

(Vt preparaatide kokkuvõtlikku skeemi lisa 3.) 
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1.8 Astronoomiliste rütmide järgimine 

 

1.8.1 Külvikalendrid 

 

Järgnevalt selgitatakse, mida peetakse silmas astronoomiliste rütmidega kooskõlas 

töötamise all. Siin on aga oluline rõhutada, et nende selgituste juures on lähtutud töös 

kirjeldatud maailmavaateliste tõekspidamiste kontekstist ning selgitused ei pruugi leida 

tõestatavat loodusteaduslikku katet, teisisõnu, siin on alad, kus toimub üleminek 

loodusteaduslikult objektiivsustaotlusega põhjus-tagajärg seletuselt antropoloogilisele. 

Lähimate taevakehade astronoomilised rütmide määrav mõju on ilmselge (Maa regulaarselt 

korduvad asetused Päikese ja Kuu suhtes), aga kaugemate  taevakehade asetuste mõju 

terviklikule biodünaamilisele üksusele võib jääda sellesse valdkonda, mida tänapäeva 

teadusvaldkondade jaotuse järgi uuritakse humanitaarteadustes. 

Kuna antroposoofia seisukohalt mõjutavad Päike, Kuu ja planeedid (eelkõige viis planeeti: 

Saturn, Jupiter, Marss, Veenus, Merkuur) kõiki Maal olevaid elusorganisme, on 

biodünaamilises põllumajanduses tähtis töid (maaharimine, külvamine, väetamine, 

viljakoristus) vastavalt taevakehade seisule ajastada nii, et sellest planetaarsete mõjude 

arvestamise lähtepunktist inimesele võimalikult suur kasu tekiks – et ei kasvaks nii palju 

umbrohte, kultuurtaimed idaneksid paremini, oleks vähem kahjureid, saak oleks suurem ja 

säiliks paremini jne (Thun 2004). Siinkohal peab mainima, et kuufaaside järgimine pärineb 

Maria Thuni edasiarendusest ning ei leia otsest kajastust R. Steineri 

“Põllumajanduskursuses” ega Demeter standardites (Demeter Standards 2018; Steiner 

1985).  

 

Kuu liikumise järgi rajatud taimekasvatussoovitusi esineb peale biodünaamilise 

põllumajanduse ka muudes põllumajandus- ja aiandusviisides. Algselt väga sarnaste 

põhimõtete järgi tehtud süsteemides esineb erinevusi, mis viivad vastuoludeni elupraktikas. 

Näiteks R. Engelke läheb oma raamatus „Aiapidamine kuukalendri järgi” Maria Thuni 

külvikalendriga vastuollu (Engelke 2010). Erinevate külvikalendrite kokkupanijad on välja 

arvutanud põllumajandustööde ajastamiseks optimaalsed kalendripäevad, lähtudes seejuures 
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Kuu, Päikese ja planeetide positsioonist Maa suhtes (Carlson ja Karp 2015). Külvikalendri 

versioone on niisiis tehtud mitmeid:  

 Stella  Natura (The Kimberton Hills BD Agriculture Calendar) USAs. Kalender 

sisaldab informatiivseid artikleid, igapäevaseid kuu astroloogilisi detaile ja 

soovituslikke aegu erinevateks aiapidamistöödeks (sh juure-, lehe-, õie- ja 

viljapäevad). 

 Working With the Stars: A Bio-Dynamic Sowing and Planting Calendar. (Maria 

Thun). Euroopas. Sisaldab rohkem uuringuid ja täpsemaid kirjeldusi. 

 Astronomical Gardening Guide. Põhja-Ameerikas California osariigis. Lihtne 

kaheleheline kalender, mis sisaldab peamiselt vaid kuufaase. (Diver 1999) 

 

Euroopas on kõige levinumaks Maria Thuni külvikalender, mida peetakse üldjuhul ka kõige 

põhjalikumaks kuukalendri versiooniks (Diver 1999). Eestis annab Maria Thuni 

külvikalendrit iga-aastaselt välja Eesti Biodünaamikute Ühing, kusjuures see on saadaval ka 

tavalistes raamatupoodides ning ilmub ka Maalehes (Appelgren ja Lindberg 2004) ning 

mitmetes aianduse ja põllumajandusega seotud ajakirjades. 

 

 

1.8.2 Maria Thuni külvikalender 

 

Maria Thun on oma 50 aasta jooksul tehtud arvukate katsete tulemuste põhjal öelnud, et Kuu 

asend erinevate sodiaagimärkide mõjusfääris omab taime kasvule ja arengule mõõdetavat 

mõju. Thuni külvikalendri järgi on igal Kuu asendil spetsiifiline mõju taime erinevatele 

osadele: juurele, lehele, õiele ja viljale, millele omakorda on vastavusse seatud neli elementi 

– maa, vesi, õhk ja tuli (Appelgren ja Lindberg 2004). Sellest tulenevalt on Thuni 

külvikalendris märgitud juure-, lehe-, õie-, ja viljapäevad. Nende päevade järgi tuleks 

planeerida erinevat tüüpi taimede külvi- ja koristusaega. Tihti pole ebasobiva ilma või 

muude olude tõttu võimalik põllumajandustöid eelnimetatud soovituste järgi teostada. Sel 

juhul tuleks vältida „kriipsupäevi”, mil astronoomiline seis on Maria Thuni järgi 

põllumajandustöödeks ebasoodne (Külvikalender 2019). 
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Juurvilju tuleks kalendri järgi külvata ja koristada siis, kui Kuu on maamärgis (Neitsi, 

Kaljukits, Sõnn). Lehtede pärast kasvatatavaid taimi, nt salateid, kapsast ja maitsetaimi 

tuleks külvata ja koristada siis, kui Kuu on veemärgis (Skorpion, Kalad, Vähk). Õitsemiseks 

kasvatatavaid taimi (sh enamik püsikuid, peenralilled) külvatakse, kui Kuu on õhumärgis 

(Kaalud, Veevalaja, Kaksikud). Viljapuid, marjapõõsaid ja muid viljade pärast kasvatatavaid 

taimi (nt mitmed köögiviljad, kaunviljad, teraviljad jm) külvatakse, kui Kuu on tulemärgis 

(Lõvi, Jäär, Ambur) (Appelgren ja Lindberg 2004). (Vt Maria Thuni skeemi lisa 4). 

 

Lisaks Kuu asendile sodiaagimärkide suhtes on oluline ka laskuva ja tõusva Kuu (ei lange 

kokku kuufaasidega) rütmide järgi tööde planeerimine. Maria Thun on oma katsete 

tulemusena leidnud seose tõusva ja laskuva Kuu ning taimede veesisalduse vahel – tõusva 

Kuu ajal liigub vesi taimes ülespoole, kasv intensiivistub ja lehed on mahlakamad; laskuva 

Kuu ajal liiguvad mahlad taimes allapoole ja juurestiku moodustumine intensiivistub. Sellest 

tulenevalt on Thuni külvikalendris laskuva Kuu periood käsitletud kui istutusaeg (taimed 

juurduvad paremini) (Külvikalender 2019). 

 

Thuni kalender on küll biodünaamikute seas Euroopas enimlevinud, kuid mitte igal pool 

ainuõigeks peetav. Maria Thunile on heidetud ette, et tema allikad on aegunud ja tema tehtud 

katsed pole korratavad. Samuti on leitud, et biodünaamikas peaks lähtuma eelkõige Päikese 

rütmidest ja mõjudest ning et Kuu kui Päikse peegeldaja omab mõjude poolest vähemtähtsat 

rolli (Bisterbasch 2012). 

 

 

1.9 Muld, kompost ja väetamine 

 

1.9.1 Väetamine ja mulla viljakus 

 

Väetamise osas eristab biodünaamikat tavapõllumajandusest printsiip toita mitte taimi, vaid 

mulda. St kui tavapõllumajanduses väetatakse otseselt taimi, siis biodünaamikas 

hoolitsetakse selle eest, et muld oleks viljakas ja taimed saaksid ise mullast piisavas koguses 

toitaineid siduda (Arman 1992). Maa viljakuse säilitamise olulisust on palju rõhutatud. 

Otseselt biodünaamikaga seoses on mulla viljakuse säilitamise olulisust rõhutanud ka Walesi 

prints Charles, kes 2016. aastal Dornachis biodünaamilise põllumajanduse konverentsil 
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video-avakõne pidas ning avaldas tänu biodünaamlise põllumajandusega tegelejatele. Prints 

Charles peab ka ise mahetalu, kus ta rakendab paljusid biodünaamika põhimõtteid 

(WeledaAustralia 2016). 

 

Mulla viljakusega seoses on tehtud palju uuringuid (Reganold 1995)5. Üks selline uuring on 

tehtud 1987-1991 Saksamaal. Katsealadele viidi kolmes erinevas doseeringus (50, 100 ja 

150 kg/ha) ja erinevas vormis lämmastikku (N). Tavapõllumajanduslikele katsealadele viidi 

lämmastik keemilise väetise kujul, mahe põllumaadele komposteeritud sõnnikuna ning 

biodünaamilistele katsealadele spetsiaalsete preparaatidega komposteeritud sõnnikuna. 

Kusjuures lämmastiku kogus oli kõigi erinevate annustamisviiside puhul sama. Selgus, et 

nelja aasta möödudes oli kõigi kolme katsetatud lämmastiku doseeringu puhul orgaanilise 

aine ja üldlämmastiku sisaldus biodünaamilistel katsealadel oluliselt kõrgem kui teistel 

katsealadel. Järgnesid mahepõllumajanduslikud alad ning tavapõlumajanduslikel aladel oli 

muld kõige vaesem (Abele 1987). 1989 uuriti Tenerifel mulla viljakust viis aastat vanas 

biodünaamilises avokaadoistanduses ning võrreldi mitme erineva tavapõllumajandusliku 

avokaadoistandusega. Leiti, et biodünaamilises istanduses oli pindmise mulla (0-25 cm) pH, 

orgaanilise aine sisaldus, kättesaadava fosfori, kaltsiumi, magneesiumi ja kaaliumi sisaldus 

kõrgem (Garcia jt 1989). 

 

Üks vähestest uuringutest, kus võrreldakse biodünaamilist ja mahepõllumajandust, on 1986 

tehtud Walter Goldsteini uuring. Tulemustes oli näha, et biodünaamiliselt haritud mullas oli 

mikroorganismide biomass oluliselt suurem, orgaanilise aine sisaldus kõrgem ning talinisu 

juurte kasv tunduvalt suurem kui mahepõllumajanduslikult haritud muldades (Goldstein 

1986). Tavapõllumajanduslikke ja biodünaamilisi talusid võrdles (1993) Uus-Meremaa 

näitel John P. Reganold koos teiste osalistega. Uuritavates talude paarides (biodünaamiline 

talu ja sellele vastavusse seatud tavapõllumajanduslik talu) olid samad tingimused, mulla 

tüüp ja seal kasvatati samu kultuure. Leiti, et biodünaamilistel põllumaadel oli oluliselt 

kõrgem mulla orgaanilise aine sisaldus, mikroobide aktiivsus, parem poorsus ning tüsedam 

huumushorisont. Samuti selgus, et biodünaamiliselt haritav muld sisaldas keskmiselt enam 

kui kaheksa korda rohkem vihmausse (biomassi poolest enam kui 25 korda rohkem) kui 

tavapõllumajanduslikult haritav muld. Hilisemates uuringutes olid tulemused vihmausside 

osas veelgi drastilisemad – biodünaamilise tsitruseistanduse muldades oli vihmausse 12 

                                                           
5 “Soil quality and profitability of biodynamic and conventional farming systems: A review” 
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korda rohkem ning õuna- ja pirniistanduses 84 korda rohkem kui samade tingimustega 

tavapõllumajanduslikes istandustes (Reganold jt 1993). 

 

Vihmausse peetakse biodünaamikas maa viljakuse indikaatoriteks. Maa viljakust säilitatakse 

komposteeritud orgaanilise materjaliga, kus mullaelustikul, sh vihmaussidel on väga oluline 

roll (Pfiffner ja Mäder 2012). Vihmaussid on aga tähelepanu alla sattunud ka väljaspool 

biodünaamika konteksti. Meditsiinidoktor ja põllumajanduse arendaja, professor Anatoli 

Mihhailovitš Igonini on välja töötanud vihmaussitehnoloogia, et toota biohuumust. 

Vihmaussitehnoloogiani jõudis professor läbi kemikaalide ja mürkide kasutamisest tuleneva 

maa vaesumise probleemi ning sellele lahenduse otsimise. Mulla elustik olevat Igonini sõnul 

piirkonniti nii tugevalt pärsitud, et orgaaniliste väetistega ei ole enam võimalik mulla 

füüsikalisi ja keemilisi omadusi piisavalt parandada. Sõnniku kasutamine võib olla 

energiamahukaks ja pigem vähetõhus, kuna vajatakse suuri koguseid ja transport on kulukas. 

Allapanuta sõnniku pikaajalisel ladustamisel takistavad ka selles sisalduv suur niiskus ja 

ammoniaagikogused ning kloriid soojalembeste mikroorganismide paljunemist ja huumuse 

teke on aeglane (Igonini 2016). 

 

Värske sõnniku kasutuse vähene tõhusus kajastub ka teadusuuringutes. Näiteks erinevate 

põllumajandusviiside jätkusuutlikkust uurivas teadustöös6 uuriti, kas komposteeritud sõnnik 

võib olla tõhusam väetis kui värske sõnnik või keemilised väetised. Tegemist oli pikaajalise 

ja keerulise uuringuga, mida alustati juba 1978 ja mis kestis 2003. aastani. Orgaanilise aine 

sisaldust põllumullas uuriti nii enne kui pärast väetamist, et uurida põllumajandusvõtete 

mõju mulla viljakusele ja seega teha kindlaks, kas antud põllumajandusviis on pikas 

perspektiivis jätkusuutlik või mitte. Uuringu tulemustest nähtub, et nii 

tavapõllumajanduslikes keemiliselt väetatavates süsteemides kui ka väetamata alal langes 

mulla orgaanilise aine sisaldus 21 aasta jooksul 20 %. Biodünaamiliste süsteemides mulla 

orgaanilise aine sisaldus ei langenud, vaid tõusis  4% (Fliessbach jt 2005). 

 

Biodünaamiliselt kasvatatud taimedes on ka parem lämmastikuomastamise võime, nagu 

näitab 1981 Austraalias tehtud uuring. Vaatamata asjaolule, et lämmastiku sisaldus mullas 

oli selles uuringus suurem just mitte-biodünaamilistel põldudel, oli biodünaamiliste taimede 

lämmastiku ja kaltsiumi sisaldus oluliselt suurem kui tavapõllumajanduslikult kasvatatud 

                                                           
6 „Soil microbal community structure and organic matter transformation processes in organic and integrated 

farming systems“ 
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taimedes (Forman 1981). 10 aastat hiljem tegi Artur Granstedt uuringu Rootsis, kus hindas 

taimedele antud toiteineid (input) ja taimede produktiivsust (output) biodünaamilistes ja 

tavapõllumajanduslikes taludes. Uuring näitas, et biodünaamilistes taludes oli toitainete 

ringlus ökonoomsem ning tõenäoliselt ka keskkonnale ohutum. (Granstedt 1991). 

 

Lisaks peetakse biodünaamikas (nagu ka tavapõllumajanduses) oluliseks lämmastiku ja 

fosfori õiget vahekorda. Biodünaamikas vaadeldakse lämmastiku ja fosfori mõju taimedele 

veidi teise pilguga kui tavapõllumajanduses. Lämmastikule ja fosforile on omistatud mõneti 

vastandlik iseloom ja toime – lämmastik on kvantiteedi tootja, seostatakse ka „pimedusega” 

ning fosfor (phosphorus) (kr k „valguse kandja” (World of Molecules 2019)) on kvaliteedi 

tõstja ja seotud valgusega (Arman 1992).  

 

 

1.9.2 Komposti valmistamine 

 

Kui füüsikalis-keemiliselt on kompostihunnik mulla, taimejäänuste, vee, lubja ja teiste 

ainete segu, siis biodünaamiliselt vaadeldakse seda kui elava energia kontsentraati või kui 

organismi, mis on ühendatud Maaga. Sellest vaatepunktist lähtudes peaks kompostihunnik 

olema otse maapinnal, mitte näiteks betoonil või kasti tõstetud. Peetakse vajalikuks isegi 

murukamara eemaldamist kompostihunniku alt. Heaks komposteerumiseks on oluline, et 

niiskuse ja õhu vahekord oleks tasakaalus ning et kompostihunnik oleks kaetud (lehtede, 

heina, hakkepuidu, lambavilla vm-ga). Sõnnik ja taimsed saadused komposteeritakse 

võimalusel eraldi, kuna sõnnikust saadud kompost on suurema lämmastikusisaldusega ja 

koos komposteerides kaotaks see oma väärtust. Komposti valmistamine on biodünaamikas 

täpne kunst ning kõikide üksikasjade kirjeldamine pole antud töös võimalik. Laias laastus 

moodustatakse piklik hunnik, kus on vaheldumisi laotud taimne mass, lubi/ tuhk ning muld 

(Pfeiffer ja Riese 1954). Kompostihunnikusse paigutatakse biodünaamilised 

kompostipreparaadid (vt lk 20-26), paigutus võiks olla vastavuses Steineri antud 

soovitustega (vt joonis 3). Komposteerumisprotsessi käivitudes hunniku sisetemperatuur 

tõuseb. Kiiremaks komposteerumiseks võib hunnikut ka ümber tõsta, ent see pole tingimata 

vajalik (mõnede hinnangute järgi on ümbertõstmise mõju lausa negatiivne ja pigem 

vastunäidustatud). Kompost valmib kuue (Diver 1999) kuni üheksa kuu pärast (Väetamine- 

Maa elustamine), ümbertõstmisel kiiremini, kuni kahe kuuga (Diver 1999). 
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1.10 Kahjurid ja haigused 

 

Taime haigused ja kahjurid on biodünaamilises põllumajanduses vaadeldavad kui taime ja 

mulla nõrga tervise indikaatorid/sümptomid. Seega tegeletakse eelkõige ennetava tööga, et 

muld püsiks terve ja taimed elujõulised. Seejuures peetakse oluliseks kõiki varem mainitud 

põllumajandusvõtteid komposteerimisest ja preparaatidest kuni aiatööde õige ajastamiseni 

(Thun 2003). Siiski tuleb vahel võtta kasutusele lisameetmeid. Seejuures on biodünaamikas 

teatavas hulgas taimekahjurite esinemine aktsepteeritud, kui see ei avalda saagile olulist 

mõju. Väga tavaline võte on näiteks ka mahepõllunduses rakendatav külvikord. Samuti 

segakultuuride kasvatamine ja kaaslasliikide (seltsilistaimede) meetod (Demeter Standards 

2018). 

 

Kaaslasliikide kasutamises pole midagi uudset, neid kasutati juba Vanas Kreekas ja Roomas, 

ka Hiinas. Traditsiooniliselt kasvatasid ka põlisameeriklased maisi, ube ja kõrvitsalisi koos. 

Sirgete paralleelsete peenarde tegemine, kus taimede vastastikune mõju oli tunduvalt 

väiksem kui neljakandilistel laiematel plokkpeenardel, tuli kasutusse alles 17. saj Inglismaal 

Jethro Tull´i (1674-1741) algatusel. Raamatus “Seltsilistaimed” on järgmine lause: 

„Seltsilistaimi kasutavad tunduvalt sagedamini Mandri-Euroopa biodünaamilise aianduse 

harrastajad kui inglise põhimõttelt väga sarnase orgaanilise aianduse pooldajad” (Flowerdew 

2012: 20), mis viitab sellele, et kaaslejate (seltsilistaimede) meetod on biodünaamikale väga 

omane. Kaaslasliikide efektiivsust on uuritud ka Maaülikoolis ning on leitud, et näiteks 

kapsataimede kasvatamine koos aedtilliga pärsib kahjurite levikut ja parasiteerituse astet 

(Rannamäe 2016). 

 

Lisaks kasutatakse kahjurite vastu ka bioloogilise tõrje meetodit, kus põllu serva jäetakse 

roheribad (“põlluservad”), et säilitada röövmardikate elupaiku, kes taimekahjureid hävitavad 

(jällegi üks meetod, mis leiab üha laialdasemat kasutust ka tavapõllumajanduses, eelkõige 

looduskaitselistel põhjustel). Väga levinud viisiks kahjuritest jagu saada on ka kahjurite 

tuhastamine ning tuha lahusega taimede pritsimine. Samuti kasutatakse erinevaid 

taimeleotisi ja taimeteesid (nt nõgesevesi ja osjavesi). Sordi valikus eelistatakse vähem 

aretatud sorte ja kohalikke sorte, mis oleks vastupidavamad ja paremini kohastunud (Thun 
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2004). Paljud eelnimetatud võtted on laialdaselt kasutuses ka teistes mahepõllumajandus-

suundades (Flowerdew 2012) va kahjurite tuhastamine. 

 

Huvitava vahemärkusena võib mainida, et veinitootmises on biodünaamika peaaegu sama 

levinud kui mahe. Nimelt tekkivad mahepõllumajanduslikul viinapuude kasvatamisel 

probleemid haiguste ja väetamisega, mida näib, et biodünaamilisel kasvatusmeetodil tekib 

vähem. Biodünaamilised veinid on ka maailmas kõrgeimalt hinnatud kvaliteedi ja maitsega 

(Castellini jt 2017). Märkimisväärne osa biodünaamikaga seotud teadustöid on tehtud just 

veinitootmise valdkonnas (Morrison-Whittlea jt 2017).  

 

 

1.11 Demeter ja teised biodünaamikaga seotud organisatsioonid 

 

1.11.1 Demeter 

 

Aastal 1928, neli aastat pärast biodünaamilise põllumajanduse algust, loodi Demeter7 

organisatsioon Saksamaal, et läbi kindlate nõuete ning kontrollimise kindlustada 

biodünaamiliste toodete kvaliteet. (Demeter Past and Present 2013). Demeter oli esimene 

mahemärgis, mis on kasutusel tänaseni.  Kvaliteedimärgis andis tarbijatele infot toote 

kõrgest kvaliteedist ning aitas talunikel oma kaupa paremini turustada. Demeter-märgise 

kasutamine levis maailmas koos biodünaamilise põllumajandusega (Demeter Past and 

Present 2013) ja see on praegu kasutusel kõigil asustatud mandritel. Tänu Demeter 

organisatsiooni aktiivsele koostööle talunikega laienesid mahepõllumajanduse põhimõtted 

erinevate nimetuste all (orgaaniline, ökoloogiline, mahe, bioloogiline) mitmetesse riikidesse 

(Purga 2016). 

 

Saksamaal on hetkel u 1600 tootjat, kes majandavad 85 000 ha biodünaamiliselt. Demeter 

(Euroopas Saksamaal)  peab oluliseks teha tihedat koostööd mitte ainult töötajate ja 

vahendajate, vaid ka tarbijatega. Niisiis saavad organisatsiooni liikmeks astuda ka Demeter-

                                                           
7 Demeteri nimi tuleneb Vana-Kreeka mütoloogiatest. Demeter on Vana-Kreeka mütoloogias tuntud kui 

viljakuse jumalanna, kes tõi inimestele teravilja ning õpetas seda kasvatama, koristama ja sellest süüa tegema 

(Parada 1997). 

 



36 
 

toodete tarbijad, et organisatsiooni tegevuses kaasa rääkida. Saksamaal on Demeter jaotatud 

liidumaade järgi piirkondlikeks allüksusteks (Demeter.de). 1985. aastal loodi Ameerikas 

mittetulundusühinguna Demeter USA, millest sai ameerikasisene biodünaamilise toodangu 

sertifitseerija (Demeter-usa.org). 

 

1997. aastal loodi Demeter International, millest sai ainus mahe organisatsioon, millel on 

ülemaailmselt samad nõuded ja logo. Katusorganisatsioonina ühendab Demeter 

International 16 liikmesorganisatsiooni Euroopast, Aasiast, Ameerikast, Aafrikast ja Uus-

Meremaalt. Seega Demeter International esindab ligi 5500 biodünaamilist tootjat 145 000 

ha tootmismaaga rohkem kui 50 riigis (Eliant.eu; Demeter.net). 1990. aasta andmetel viljeldi 

biodünaamiliselt kõige enam Lääne-Euroopas (Saksamaal), Austraalias, Uus-Meremaal ja 

Põhja-Ameerikas (Reganold 1995). Praeguseks on biodünaamiline põllumajandus hakanud 

rohkem arenema ka Aafrikas (Hurter 2018) ja tasapisi ka Hiinas (Lüthi 2018),  kuid 

biodünaamika keskus on jätkuvalt Saksamaa, kust see ka alguse sai ning on seetõttu jõudnud 

kõige kaugemale areneda. 

 

 

1.11.2 Weleda 

 

1921. aastal rajas Rudolf Steiner koos Ita Wegmanniga Šveitsis Weleda organisatsiooni, mis 

hakkas tegutsema holistilise looduskosmeetika ja antroposoofiliste ravimite tootjana. (Sinu 

looduskosmeetika: Weleda). Tootmises kasutati biodünaamilisi tooraineid ning 

biodünaamikaga sarnasid põhimõtteid (terviklik lähenemine). Weleda oli meditsiinis ja 

kosmeetikas oma lähenemisviisilt ainulaadne ning on siiani maailmas selles valdkonnas 

juhtiv organisatsioon. Aastaks 1992 oli Weleda esindatud juba 30 riigis ning pakkus 10000 

erinevat ravi- ja kosmeetikatoodet. 1990ndatel ja 2000ndatel loodi Weledale mitu 

tütarorganisatsiooni: 1992 Tšiilis, 1993 Peruus, 1999 Jaapanis, 2000 Slovakkias ja 2004 

Soomes. 2016. ja 2017. aastal sai Weleda kolme erineva jätkusuutlikule tootmisele suunatud 

tiitli osaliseks (Weleda.de; Weleda.ee). 

 

 

1.11.3 Dr. Hauschka ja Wala 
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Sihtasutus WALA Heilmittel GmbH on loodusravimi ja -kosmeetika tootja, kuhu kuuluvad 

WALA loodusravimid,  Dr. Hauschka looduskosmeetika ja Dr. Hauschka Med 

ravikosmeetika. WALA ja Dr. Hauschka tootjad kasutavad oma toodangu valmistamisel 

biodünaamilise või mahe kvaliteediga toorainet (Dr.hauschka.com). Üheks oluliseks 

põhimõtteks ravimite ja kosmeetika tootmisel peetakse seda, et toodetes ei kasutata 

taimedest eraldatud üksikuid koostisaineid, vaid kogu taime, sest kõikide taimeosade 

omavahel sünergias toimimist peetakse väga oluliseks (Sinu looduskosmeetika: Dr 

Hauschka) . Siin võib jällegi näha holistilist lähenemist. 

 

WALA alustas loodusravimite tootmist 1935. aastal ning oli Weleda kõrval oma valdkonna 

üks pioneeridest. Organisatsiooni algusaastatel oli Rudolf Hauschka üks neist vähestest 

teadlastest, kes tegeles loodusraviga ning leidis meetodi, mis võimaldas valmistada 

looduslikke ravimeid ilma alkoholipõhise säilitusaineta. See vaimustas antroposoofilisi arste 

ning nõudlus selliste ravimite järele kasvas. Hiljem, koostöös tuntud Viini kosmeetikalooja 

Elisabeth Sigmundiga pani Hauschka aluse loodusliku kosmeetika ja ravikosmeetika 

arendamisele ja tootmisele. Esimesed Dr. Hauschka looduskosmeetika tooted tulid turule 

1967. Mitukümmend aastat hiljem, 2009 loodi tavakosmeetika kõrvale ka erihooldustoodete 

ehk ravikosmeetika sari – Dr. Hauschka Med (Dr.hauschka.com). Praegu tegeleb WALA 

Heilmittel GmbH kõigi kolme tootesarja tootmise ja müümisega. 

 

 

1.11.4 Sonett 

 

“Sonett” on looduslike pesuvahendite tootmisele spetsialiseerunud organisatsioon, mis 

alustas tööd Saksamaal 1977, olles üks esimesi looduslike pesuvahendite tootjaid.  Oma 

tootmispõhimõtete poolest toetavad Soneti tooted monokultuurideta, pestitsiidideta ja 

kunstväetisteta põllumajandust ning on seeläbi biodünaamikale lähedane. Kõik õlid ja 

eeterlikud õlid on toodetud mahedalt või biodünaamiliselt. Sonetis ei tehta loomkatseid. 

Lisaks teeb organisatsioon koostööd Camphilli (antroposoofilise lähenemisega puuetega 

täiskasvanutele mõeldud kogukond) Lehenhofiga ning Soneti heaks töötab 25 erivajadusega 

inimest (Sonett.eu). 
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1.11.5 Teised biodünaamikaga seotud tootmisega tegelevad 

organisatsioonid 

 

SEKEM - Loodi 1977. aastal Egiptuses. Organisatsiooni missiooniks on arendada indiviidi, 

ühiskonda ja keskkonda läbi tervikkontsepti, mis hõlmab majanduslikku, ühiskondlikku ja 

kultuurilist elu. 1977. aastal alustas dr Ibrahim Abouleish ühe puutumata 70-hektarilise 

kõrbeala viljakaks muutmist, kasutades biodünaamilisi põhimõtteid. Ala taastus ning seal 

alustati põllumajandusliku tootmisega. Läbi aastate on SEKEMist saanud  mitmekülgne 

põllumajandus-tööstuslik ettevõtete ja ühenduste grupp, mis teeb koostööd paljude Euroopa 

riikidega. Tänapäeval vaadatakse SEKEMit kui juhtivat sotsiaaltöö arendajat üle maailma. 

Muuseas tegeleb SEKEM ka biodünaamiliste preparaatide tootmisega müügiks 

(Sekem.com).  

 

Lebensbaum – 1979. aastal loodud organisatsioon Saksamaal, mis toodab teesid, kohvi ja 

maitseaineid, kasutades seejuures mahe- ja biodünaamilist toorainet ning pannes suurt rõhku 

keskkonnasäästlikkusele ja loodushoiule. Lebensbaum näeb toodete suuremas läbimüügis ja 

tootmise laiendamises võimalust majandada võimalikult suuri maa-alasid mahedalt ja 

biodünaamiliselt. Seeläbi edendab Lebensbaum põllumajandusviisi, kus üheaegselt 

kaitstakse looduse ressursse ning toodetakse kõrgekvaliteetset kaupa (Lebensbaum.com). 

Kuna Lebensbaum müüb ka palju biodünaamilise kvaliteediga tooteid, on neil ka Demeter- 

märgis. 

 

Lisaks pakuvad biodünaamilise kvaliteediga tooteid ka VANADIS (teraviljatooted), Voelkel 

(mahlad, moosid), Holle (beebitoit), Clearspring (oad, herned, tomatikastmed, pestod), 

Andechser Natur (piimatooted), Spielberger (teraviljatooted), Rapunzel (lai valik 

söögitooteid, sh pähkli- ja šokolaaditooted), Biona (lai valik söögitooteid), Beutelsbacher 

(mahlad, äädikad), Hamsted Tea (teed), Naturata (lai valik söögitooteid) ja veel mõned 

ettevõtted (Biomarketi e-pood). Nimetatud ettevõtjad pakuvad nii mahe- kui biodünaamilisi 

tooteid, mida saab eristada Demeter- märgise olemasolu järgi. 

 

Lisaks tootmise ja turustamisega tegelevatele organisatsioonidele on veel väga palju 

biodünaamikaga seotud organisatsioone, mis on kas katusorganisatsioonid või orienteeritud 

uurimistöödele, sotsiaaltööle või haridusele (Biodynamics.com), millel aga antud töös 

mahuliste piirangute tõttu pikemalt ei peatuta. 
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1.12 Biodünaamika ja mahepõllumajanduse kujunemine  ja hetkeseis 

Eestis 

 

Eestisse jõudis biodünaamika mitteametlikult juba enne Nõukogude Liidu okupatsiooni, mil 

Eesti oli veel Euroopale avatud. Biodünaamilise põllumajanduse impulss jõudis siia  koos 

Eesti Antroposoofilise Seltsi asutamisega 1924. Põllumajanduse teemadel pidas Eestis 

aktiivselt loenguid Alexander von Keyserling - esimeste Steineri antud põllumajanduslike 

loengute praktiline korraldaja, kes oli muuseas Eestist pärit ja ka Eestis hariduse saanud. 

Puhtus asuti valmistama biodünaamilisi preparaate ning praktilise biodünaamilise 

põllumajandusega tegeldi ka Hulja mõisas ja Väikemaarja lähedal Jaan Kurisele kuuluvas 

Uuemõisa talus. ENSV ajal biodünaamiline tegevus pidurdus, kuid Eesti Antroposoofiline 

Selts jätkas sellealase kirjanduse ebaseadusliku tõlkimise ja levitamisega. Selle tulemusel 

levis aiandushuviliste seas ka teos “Rõõmustav taimeaed” (Pfeiffer ja Riese 1954), mis oli 

tõlge Ehrenfried Pfeifferi ja Erika Riese biodünaamilise aiapidamise käsiraamatust. Maria 

Thuni külaskäiguga Eestisse hakkas siin laialt levima Thuni külvikalender, mis on jäänud 

tänaseni üheks tuntuimaks biodünaamilise suunaga põllumajandus- ja aiatööde juhiseks. 

 

1989. aastal asutati ametlikult Eesti Biodünaamika Ühing, millel oli 39 asutajaliiget sh nii 

põllumehed kui ülikooli professorid. EBÜ asutajaliige Ülo Mander tegi ka esimese 

ettepaneku mõiste “mahepõllumajandus” juurutamiseks. EBÜ lõi koostöös IFOAMi8 ja 

teiste põllumajandusorganisatsioonidega standardid ja kontrollsüsteemi ning võttis 1999 

(Piigli 2007) kasutusele esimese eestisisese mahemärgise ÖKO. Mahepõllumajandust 

aitasid edendada ka välisspetsialistid ja organisatsioonid Soomest, Rootsist, Šveitsist ja 

Saksamaalt ning koostööd tehti ka Ökoloogiliste tehnoloogiate keskuse ja Eesti Maaülikooli 

teaduritega (Purga 2016).  

 

1992. aastal loodi Kagu-Eesti Bios, mis hakkas hiljem tegutsema kontrollorganisatsioonina. 

EBÜ standardid said aluseks esimesele Eesti mahepõllumajanduse seadusele 1997. Kogu 

edasine tegevus seisnes mahepõllumajanduse edendamises ja antroposoofiline pool koos 

                                                           
8 1972. aastal  loodud ülemaailmne mahepõllumajandusorganisatsioon 
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biodünaamika erisustega jäeti välja. 2006. aastal asus Mahepõllumajanduse Koostöökogu 

koordineerima maheorganisatsioonide koostööd (Purga 2016).  Sealt edasi loodi veel 

mitmeid maheorganisatsioone ning mahepõllumajandus on üldiselt olnud pidevas tõusus. 

Aastal 2010 hakati valima ja premeerima aasta parimaid mahetooteid, aastal 2017 loodi 

Maa-ameti geoportaali Eesti mahealade kaart, samuti võib edukäiguks nimetada 

Maheklaster MTÜ ja Liivimaa Lihaveis MTÜ tegevust. Hiljuti esitati Eesti mahetooteid ka 

maailma suurimal mahetoidu messil Saksamaal ning aastal 2018 kinnitati 

Maaeluministeeriumi “Mahemajanduse tervikprogramm”, mille eesmärgiks on 

mahemajanduse valdkonda integreerida nii toit, põllumajandus, metsandus, kosmeetika kui 

ka turism.  

Mahepõllumajanduse seisu Eestis on hinnatud järgmiselt: 

 Mahepõllumajanduslikku maad on 20% kogu põllumajandusmaast (2017 oli Eesti 

18.9% Euroopas Austria järel teisel kohal). Seega mahemaa osakaal on arvestatav ja 

looduslikud tingimused maheviljeluseks soodsad. 

 Saagikus on madal, mullaviljakuse säilitamisele ja tõstmisele pööratakse liiga vähe 

tähelepanu ning suur osa maheviljelejatest majandab väheviljakatel aladel. Mahedalt 

majandatud maadel on oht, et mulla viljakus langeb. 

 Mahetootjate omavaheline koostöö võiks olla parem. Samuti on probleemiks 

maheseemnete ja loomasööda halb kättesaadavus. Maheseemnete kasvatajaid on 

vähe. 

 Tarbijate huvi mahetoidu vastu on tõusmas ning mahetoidu kvaliteedi eest ollakse 

nõus kõrgemat hinda maksma. 

 Teised sektorid (nt turism, lasteasutuste toitlustamine) on ilmutanud koostööhuvi 

Eesti mahetaludega. 

 (Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020) 

 

Niisiis saame hetkel Eestis rääkida mahepõllumajanduse võidukäigust, samas kui 

biodünaamika on esialgu jäänud pigem tagaplaanile, kuna pole olnud sobivat keskkonda ja 

võimalusi selle edendamiseks. Viimastel aastatel võib aga loodusteadlaste ja ka paljude 

mahetootjate seas järjest enam märgata suhtumist, mis praktikas paljuski sarnaneb 

biodünaamilise põllumajanduse põhimõtetega nagu terviklik lähenemine, kaaslasliikide 

kasutamine, looduslikkuse ja loomulikkuse väärtustamine, kohaliku maastikumustri 

mitmekesistamine jpm. (Sarnane mõttesuund levib ka permakultuuri liikumisega, mille taust 

ja praktika on aga siiski paljuski teistsugune). Eespool kirjeldatud ajaloolist kujunemist ning 
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Eesti mahepõllumajanduse tänapäevaseid suundumusi kokku viies näib tulevikus üleminek 

mahepõllumajanduselt biodünaamilisele ühe võimaliku sammuna. Eestis leidub ka üksikuid 

biodünaamikuid, kes peavad mahetalu ja ootavad õiget hetke ning on põhimõtteliselt valmis 

alustama Demeter-kvaliteedinõuetele vastavat biodünaamilist tootmist. 

 

Üks silmapaistvamaid suurtalusid Eestis, mis pärast ENSVd läks tänu biodünaamilisele 

impulsile edukalt üle mahetootmisele on Saida farm, mis toimib tänapäevani ning müüb laias 

valikus piimatooteid. Esimesed impulsid ja kaasabi kogu Saida majapidamise 

mahepõllumajanduslikuks muutmiseks andsid Manfred Klett Dornachi Antroposoofilisest 

kõrgkoolist ja Hakan Blomberg ning Gottfried Geiger Rootsi Antroposoofilisest seltsist. 

Saidafarm on mitmete Eesti põllumajanduse, talupidamise ja mahetootmisega seotud 

ühenduste, sh ka  Eesti Biodünaamika Ühingu liige. Saidafarmi juures võib märgata mitmeid 

biodünaamikale iseloomulikke jooni, nt lisaks mahepõllumajanduslikule tegevusele peavad 

omanikud väga oluliseks koostööd kohaliku kogukonnaga, hariduselu ja kultuuritegevusi. 

Samuti näeb Saidafarmis lisaks piimalehmadele ka teisi loomi ning taimekultuure 

(Saidafarm.ee). Tuleviku ideaale kirjeldab Saidafarmi omanik järgmiselt: “Moodne 

mahefarm, kus tooted töödeldakse, koha peal müüakse, tellijatele laiali veetakse, posti teel 

koju saadetakse. Seal oleksid koos köögiviljad, aedviljad, jahud, leivad, saiad, mesi puuvili, 

liha- ja piimatooted. Minu unistustes on ka turismiteenus koos majutusega ja ka väikeloomad 

näitamiseks. Samuti võiksid olla tegevusüritused lasteaedadele, koolilastele ja huvilistele – 

näiteks labidapäevad ning erinevate taimede kasvatuskursused. Rakendusuuringud ja 

teadustegevuse baasiks olemine – see võiks samuti mahtuda ühe moodsamat sorti mahefarmi 

raamistikku.”(Särgava 2010) 

 

 

1.13 Kirjandusallikate kokkuvõtlik analüüs ja tähelepanekud 

 

Biodünaamika on antroposoofiast lähtuv holistiline põllumajanduse kontseptsioon. 

Biodünaamikast on paljudes riikides, sh Eestis välja kujunenud tänapäevane 

mahepõllumajandus. Biodünaamiline põllumajandus on niisiis mahepõllumajanduse 

eelkäija ja mahepõllumajandus on vaadeldav ka kui biodünaamika lihtsustatud versioon. 

(Enamasti defineeritakse biodünaamikat siiski läbi maheda mitte vastupidi.) Oluline on 

mõista, et need kaks on ajalooliselt kujunenud samast impulsist ja on suures osas kattuvad. 
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Erinevate allikate käsitlused biodünaamika kohta langevad enamasti ühte, samas kui nt 

permakultuuri puhul võivad kirjeldused olla üsnagi vastuolulised. Sellest tulenevalt võivad 

biodünaamika ja permakultuur olla kokkusobivad või ka vasturääkivad. Sotsiaalne aspekt ei 

kajastu üldiselt kirjandusallikates ja antroposoofiline sotsiaalteraapia AST, mis võiks 

kirjelduse järgi olla biodünaamika osa, on pigem kujunenud omaette valdkonnaks. 

Biodünaamiliste preparaatide kohta olid mitmed kirjandusallikad ebatäielikud. Preparaate 

on esitletud kui lihtsalt mingeid aiandusvõtteid, andmata selget pilti ei nende päritolust ega 

valmistamisest. Seepärast baseerub antud töö preparaatide kirjelduse osa suuresti ühele 

allikale. Külvikalender, mis on tihtipeale esimene asi, mida biodünaamikaga seostatakse 

ning mis leiab avalikes väljaannetes kajastus kõige enam, on Maria Thuni hilisem 

edasiarendus. (Biodünaamika loengutes räägib R.Steiner küll planetaarsetest mõjudest, ent 

Kuu rütmide jälgimist ei ole rõhutatud. See aga ei ole vähendanud Maria Thuni tööde 

mõjukust.) Ülemaailmne biodünaamiliste toodete sertifitseerija ja talude kontrollija Demeter 

ei maini külvikalendrit ka oma standardites.  

 

Mullaviljakusega seoses on tehtud palju teadusuuringuid, mis jõuavad sarnaste tulemusteni: 

biodünaamiliselt viljeldud maa on viljakam, püsib viljakana ja seal kasvavad taimed 

suudavad paremini toitaineid siduda ning on seetõttu suurema toiteväärtusega. Enamik 

uuringuid võrdleb tavapõllumajandust ja biodünaamilist põllumajandust, mahedat ja 

biodünaamilist võrreldakse vähem. Siiski, kus viimaseid kahte on võrreldud, on jõutud 

sarnaste tulemusteni, milleni jõuti võrdluses tavapõllumajandusega. Kahjuritõrjes on 

biodünaamika sarnane kõigi teiste mahepõllunduse vormidega. Esineb vaid üksikuid erisusi, 

nt kahjurite tuha kasutamine. Biodünaamikaga on seotud eelkõige toidutootmisele 

orienteeritud ettevõtted (sh Demeter), aga ka sotsiaaltöö, teaduse ja haridusega tegelevad 

asutused. 

 

Mõneti üllatav on asjaolu, et Eestisse jõudis biodünaamika juba oma algusaastatel (nn 

esimese Eesti vabariigi ajal), mistõttu võib uskuda, et Eestis on ka praegu mõni 

biodünaamiline talu. Kodulooliselt väärib rõhutamist, et biodünaamilise põllumajanduse 

sündi tähistava loenguseeria praktiline korraldaja oli Eesti juurtega ja Eestis õppinud ning 

pidas hiljem Eestis aktiivselt põllumajandusteemalisi loenguid. Eestil on biodünaamikaga 

rohkem seoseid kui pealtnäha paistab. Vähe leiab kajastust asjaolu, et biodünaamika on Eesti 

mahestandardite ja ÖKO märgise alusepanijaks ning ka nimetuse „mahepõllumajandus“ 
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kasutuselevõtu idee pärineb Eesti Biodünaamika Ühingu liikmelt. EBÜ tegi koostööd ka 

Eesti Maaülikooli teaduritega, mis paraku ei peegeldu aga kuigivõrd selles, millist 

informatsiooni on praegu Maaülikoolis biodünaamilise põllumajanduse kohta leida ning kui 

palju sellest teatakse. 
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2 OSA: METOODIKA 

 

2.1 Kahekuune osalusuuring ning intervjuud Austria biodünaamilistes 

taludes 

 

1.august – 1. oktoober 2018 viidi Austrias läbi kahekuune osalusuuring, mille käigus 

külastati kaheksat erinevat biodünaamilist talu Austria erinevates piirkondades. Kõik 

külastatud talud oli Demeter-sertifikaadiga. Sooviti saada võimalikult mitmekesine ja hea 

ülevaade Austria biodünaamilistest taludest, nende toimimisprintsiipidest, sealsetest 

elutingimustest ja talus töötavate inimeste hoiakutest. Sellise ülevaate saamise eesmärk 

omakorda oli mõista paremini biodünaamika praktilisi rakendusviise ning analüüsida, kas 

sellised rakendusviisid lähevad kokku teooriaga. Talude valimi tegemisel võeti arvesse 

järgmisi aspekte:  

 valiti talusid, mis erineksid üksteisest nii kasvatatavate kultuuride, talu suuruse kui 

asukohast tingitud eripärade poolest  

 talude  asukoha valikul tuli lähtuda transpordivõimalustest      

 paljud  talud langesid valimist välja, kuna ei olnud võimalik kontakti saada  

Taludes tehti vabatahtlikku tööd ja osaleti igapäevaelu tegemistes ning elati sealses 

keskkonnas vastavalt võimalusele paar päeva kuni kaks ja pool nädalat. See tähendab, et 

ööbiti talus, söödi seal pakutavat kohalikku toitu, tutvuti pererahva ja teiste talus töötavate 

inimeste ning nende maailmavaadete ja eluoludega ja tehti igapäevaselt palju talutöid. 

Viimase all peetakse silmas kõikvõimalikke talus tehtavaid hooajalisi füüsilisi töid 

(valdavalt välitingimustes) vastavalt talu erisustele. Järgnev loetelu annabki detailsema 

ülevaate Austria taludes tehtud tööde iseloomust:  

 lehma  lüpsmine (kaks nädalat käsitsi igal hommikul);      
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 loomade (sead, kitsed, lamba, veised, hobused, kanad, haned jne) söötmine/jootmine 

 (igapäevaselt kahe kuu jooksul erinevates taludes erinevatel viisidel);   

   

 heinategu (loomasöödaks ja looduskaitsealade hooldustööna kahes erinevas talus 

kokku u 9 täispikka päeva nii käsitsi kui väikemasinatega: trimmeriga, vikatiga, 

sirbiga, rehaga, traktoriga);     

 kanamunade käitlemine (käsitsi korjamine, puhastamine, kaalumine ja sorteerimine, 

tembeldamine, pakendamine.  Kaks nädalat iga päev u 500 muna);  

 leivategu (käsitsi nii omaks tarbeks kui talupoodi müügiks);     

 piimatoodete (jogurt, juust, kohupiim) valmistamine ja pakendamine;     

 mahla- ja õlipudelite ettevalmistamine, täitmine ja sildistamine (kolmel päeval u 4 

tundi päevas);  

 peenarde rohimine ning maa kõplamine (kahe kuu jooksul kõigis taludes, käsitsi); 

 saagi  koristamine (köögiviljad, marjad, ploomid), nende müügiks sorteerimine, 

kaalumine, ja pakendamine (kahe kuu jooksul erinevates taludes);    

 hoidiste (kompotid, salatid, moosid, mahlad jne) valmistamine (erinevates taludes, 

omatarbeks ja ka müügiks);   

 mõnede biodünaamiliste preparaatide valmistamine ning sarve-ränipreparaadi vees 

lahustamine, segamine ja sellega taimede pritsimine (kahes talus);     

 marjapõõsaste ja viljapuude lõikamine (mustsõstrad, virsikud, õunapuud, pirnipuud, 

ploomid jms);     

 silo valmistamine (silo pressimine suurfarmis suure traktoriga, kilega katmine);    

 õunte  korjamine ja laadimine (käsitsi ja kahveltõstuki ja kopaga, kastide 

puhastamine ja tõstmine (survepesur, kahveltõstuk); 

 elektrikarjuse  parandamine ja uuendamine (kahe kuu jooksul erinevates taludes); 

 lautade koristamine (kahe kuu jooksul igapäevaselt pea kõigis taludes: väiketaludes 

käsitsi, suurfarmis masinatega); 

 lehmavasikate nummerdamine (ühes talus); 

 söögi  tegemine (kahe kuu jooksul mitmes erinevas talus üksi või koos 

perenaise/peremehega 2-15 inimesele) ja igapäevased majapidamistööd; 

 laste-  ja lemmikloomadega  tegelemine (kahe kuu jooksul kõikides külastatud 

taludes. Loomad enamasti koerad-kassid. Lapsed vanuses 6 kuud kuni 14 a); 
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Lisaks vaadeldi talude kontrolöri igapäevaseid töötoiminguid nii kontrolöri kui taluniku 

seisukohalt (kontrolöriga sõideti kaasa Austria erinevatesse biodünaamilistesse, mahe- ja 

tavapõllumajanduslikesse taludesse). Samuti arutleti talunikega biodünaamilise 

põllumajanduse teemadel ja intervjueeriti kõiki talunikke (vt küsimustikku lisa 5). 

Intervjuud tehti poolstruktureeritud vormis, lähtudes küsimustikus loetletud teemadest, 

lastes vastustel kujuneda vestlusesarnaseks ning suunates vestlust nii, et see püsiks teemas 

ja jõuaks sujuvalt järgmise teemani. Vastused säilitati käsikirjadena saksa keeles 

paberkandjal ja tõlgiti hiljem eesti keelde. Tõlkimise juures oli olulise tähtsusega ka otsene 

suhtlemine ja talus kohapeal viibimine, mis võimaldas kontekstist lähtuvalt vastuse mõttest 

paremini aru saada ja tõlkel tekkida võivaid eksitusi ja kahetimõistmisi vältida. Intervjuud 

tehti enamasti külastuse viimastel päevadel, mis võimaldas paljusid vastuseid juba ette 

ennustada (juba nähtu või eelnevate vestluste põhjal) ning sai talunikelt kinnitust ja 

täpsustusi küsida. 

 

 

2.2 Eesti biodünaamikaga seotud mahetalude külastus ning 

intervjuud talunikega 

 

2019. aasta jaanuaris ja veebruaris külastati kuut Eesti mahetalu, mis olid rohkemal või 

vähemal määral biodünaamilise suunaga või mõtteviisiga. Eestis ei ole hetkel veel ühtegi 

Demeter-sertifikaadiga talu. Talunikega tehti intervjuud (vt raamküsimustikku lisa 9), 

tutvuti kohalike talumaade ja eluoluga. Talude külastus kestis vastavalt võimalusele paar 

tundi kuni kaks päeva. Intervjuud tehti poolstruktureeritud vormis nagu Austria talude 

puhulgi ja vastused säilitati käsikirjadena paberkandjal. Küsimused kattusid osaliselt Austria 

talunikele esitatud küsimustega ja olid osalt seotud biodünaamika arenguvõimalustega 

Eestis. 

 

 

2.3 Küsitlused Eesti mahepoodidele 

 

2019. aasta jaanuaris saadeti 15 Eesti mahekaupadele spetsialiseerunud poele (Biomarket, 

Bio4You, Eliksiir, Loodusand, Looduspere, Mahekaup, Mahemarket, PullPunt, Stayyoung, 
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Ökosahver, Ökokeskus, Lõunakeskuse taluturg, ViaNaturale, Ökopesa, Riiamarii) e-maili 

teel küsimustikud (vt lisa 6), kus uuriti, kas mahepoed pakuvad kohalikku mahetoodangut; 

kas nad on huvitatud koostööst rohkemate Eesti mahetaludega; kas poepidajad teavad, mis 

on Weleda, Dr. Hauschka ja Demeter kvaliteedimärgised ning mille poolest erinevad need 

öko- ja mahemärgisest; kas nad müüvad Weleda, Dr. Hauschka või Demeter märgisega 

tooteid ning kas leidub kliente, kes eeslistavad mõnda eelnimetatud märgisega toodet lihtsalt 

mahemärgisega tootele. Samuti uuriti, kas mahepoe omanikud on kuulnud biodünaamilisest 

põllumajandusest ja teavad, mille poolest see erineb tavalisest mahepõllumajandusest ning 

küsiti kas poed oleksid huvitatud Eesti biodünaamiliste talude toodangu turustamisest ja 

müümisest oma kaupluses, kui Eesti biodünaamilistel taludel oleks vastav sertifikaat. 

Tegemist oli avatud küsimustega. 

 

 

2.4 Küsimustikud turismiga seotud asutustele 

 

2019. aasta jaanuaris saadeti e-maili teel küsimustikud (vt lisa 7) Eesti turismi ja 

taluturismiga tegelevatele organisatsioonidele (Visit Estonia, Lääne-Eesti Turism, Põhja-

Eesti Turism, Taluliit, Maaturism ja Turismiweb). Organisatsioonidelt küsiti kas ja kui palju 

on nad siiani teinud koostööd Eesti mahetaludega; kas taluturismil on organisatsioonide 

kogemuste põhjal Eestis nõudlust ning on see kasvav või kahanev trend; kes on nende 

hinnangul taluturismi peamine sihtgrupp (eestlased, välismaalased, pered, üksikud); kas 

organisatsioonid näevad taluturismiga seoses ka mingeid probleemseid kohti (koostöö 

sujuvus talupidajatega, hinna-, tervisekaitse vm küsimused, toitlustamine, turistide rahulolu 

talude pakutud teenustega jne); kas organisatsioonid on huvitatud koostööst Eesti 

biodünaamiliste taludega ning kas nende arvates tasuks biodünaamilisi talusid Eestis 

taluturismi aspektist vaadatuna edasi arendada. Tegemist oli avatud küsimustega. 
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2.5 Küsimused haridusasutustele 

 

2019. aasta jaanuaris saadeti e-maili teel küsimustikud (vt lisa 8) 12 loodusteaduste või 

waldorfpedagoogikaga seotud haridusasutusele (Gaia akadeemia, Luua kool, Tartu 

Loodusmaja, Räpina aianduskool, Eesti Maaülikool, Aruküla Vaba Waldorfkool, Rosma 

Waldorfkool, Pärnu Waldorfkool, Tallinna Waldorfkool, Tartu Waldorfgümnaasium, 

Waldorfkool Läte, Viljandi Waldorfkool). Esitati kolm küsimust: kas haridusasutus on 

korraldanud praktikaid Eesti mahetaludes või teinud muul viisil koostööd Eesti 

mahetaludega (mahetoit vms); kas nad on kuulnud biodünaamilisest põllumajandusest ja kas 

oleksid huvitatud koostööst Eesti biodünaamiliste taludega (praktikate/õppepäevade 

korraldamine, toiduainete tellimine vms). Tegemist oli jällegi avatud küsimustega. 
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3 OSA: TULEMUSED JA ARUTELU  

 

3.1 Biodünaamilise talu pidamise erinevad võimalused Austria talude 

näitel 

 

Külastatud talud paiknesid Austria erinevates piirkondades ning nõnda olid nii 

maastikuvormidest kui ilmastikust tulenevad looduslikud tingimused üsna erinevad ja see 

võimaldas saada küllalt hea ülevaate, kuidas erinevates tingimustes biodünaamilist 

põllumajandust viljeleda. Talud olid erinevad. Kuigi ideaalis peaks biodünaamilises talus 

kasvatatama paljusid erinevaid looma- ja taimekultuure, oli külastatute seas neidki, kes 

kasvatasid vaid puuvilju või juurvilju. Enamikes külastatud taludes peeti siiski ka loomi ning 

enamasti peeti kas põhi- või kõrvalkultuurina veiseid (nii liha- kui piimakarja). 

Moodustunud valimi seas esines nii talunikke, kes elatasid end üksnes taluettevõttest, kui ka 

neid, kes tegid kõrvalt mõnda muud tööd. Talude seas oli nii väiketalusid (5-10 ha) kui ka 

üle 3000 ha suuruste valdustega suurettevõtteid. Enamik talusid jäi suurusjärku 60-100 ha. 

Kuna külastati väga väikest hulka talusid, ei saa selle põhjal teha statistilisi järeldusi. Antud 

töö autor ei ole töö planeerimise käigus statistiliste tulemusteni jõudmist ka kordagi 

taotlenud. Järgnevalt antakse kõigi kaheksa erineva talu lõikes ülevaade sellest, mida kujutab 

endast biodünaamilise talu pidamine praktikas ja kuidas see klapib töö esimeses osa 

käsitletud teooriaga. Kuut talu kirjeldatakse kui omavahel võrreldavaid paare, kaht üksikult. 

 

 

3.1.1 Mägisel maastikul, ca 200 ha suurusel alal majandavad 

keskealised suure perega talunikud 

 

Külastatud taludest kaks (Haubenwallerhof ja Leuthramgut) paiknesid mägistes 

piirkondades (Ida-Austrias u 1200 m merepinnast ja Lääne-Austrias Saksamaa piiri lähedal 

u 500 m merepinnast). Mõlemal talul oli ligi 200 ha maad, mis oli ühes tükis talu ümber ning 
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osa maad oli eraldatud väiksemat sorti sõiduteega. Mõlemas talus peeti väikeses mahus 

paljusid erinevaid loomi (veised, kanad, kitsed, pardid, hobused, küülikud, sead jm) ning üks 

loomakultuur oli põhilise sissetuleku allikaks (ühel juhul lihaveised, teisel juhul 

munakanad).  

 

Omaks tarbeks kasvatati puu- ja köögivilju. Järskude nõlvade tõttu oli mõlemal talul välja 

kujundatud kõrgpeenarde sarnase süsteemiga aiamaad, mida vihm nii kergesti minema ei 

uhu (sarnanesid mingil määral permakultuuri peenardega). Aiamaadel kasutati 

biodünaamilisi preparaate, millest enamik (kompostipreparaadid) osteti valmis-kujul sisse 

(Peintinger, W. 2018; Schiebel, N. 2018). Muld oli mõlema talu aiamaadel silmnähtavalt 

tume (eeldatavasti huumuserikas), kobe ja niiske ning sellel kasvavad taimed lopsakad, 

aromaatsed, ilusad ja pealtnäha terved. Teravilja ei kasvatatud kummaski talus, see osteti 

loomasöödana sisse (Peintinger, W. 2018; Schiebel, N. 2018). Heina tehti mõlemas talus 

siiski ise ning selleks oli samuti järskude nõlvade tõttu välja töötatud oma strateegiad. Tööd 

tehti väikeste masinatega ja suures osas ka käsitsi. Kasutati palju pereliikmete, tuttavate ja 

vabatahtlike abi ning töid tehti koos. Külvikalendri järgi planeeriti töid siis, kui 

ilmastikuolud ja muud talutööd seda võimaldasid (Peintinger, W. 2018; Schiebel, N. 2018). 

Mõlemas talus oli paljulapseline pere ning töid tehti koos lastega,  kaasa aitasid ka 

praktikandid ja vabatahtlikud.  

 

Mõlemas talus oli biodünaamilise põllumajanduseni jõutud läbi antroposoofia. Tööd oli 

mõlemas talus palju ja töö oli kohati raske (Peintinger, W. 2018; Schiebel, N. 2018). Lapsi 

ei sunnitud tööle, ent enamikel juhtudel olid lapsed ise osavõtlikud. Lõuna- ja õhtusööki 

söödi enamasti terve perega koos ja lõuna ajal oli pikem puhkepaus. Lapsed mängisid palju, 

tegelesid muusika õppimise, ratsutamise, rulluisutamise ja muude hobidega. Mõlemas talus 

oli meeldiv ja hoolitsev õhkkond ning väga külalislahke pererahvas. 
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3.1.2 Pika ajalooga talumaadel piimakarja pidavad vähelapselised või 

kodust lahkunud lastega, väga pühendunud vanemaealised talunikud 

 

Kaks mingis mõttes sarnast talu olid ka Edlerhof ja Baltahof, mis olid ainukesed külastatud 

kaheksast talus, kus kõiki biodünaamilisi preparaate valmistati ise koha peal ning seda juba 

30 aastat. Mõlemat talu oli biodünaamiliselt majandatud juba mitukümmend aastat (Edler, 

D 2018; Regner, H. 2018). Kõnealused kaks talu paiknesid Lõuna-Austrias Grazi linna 

ümbruskonnas, kuid olid samas väljaspool tiheasustusala ja üsna eraldiseisvad. 

 

Mõlemad talud olid keskendunud piimakarja kasvatamisele ning erinevate piimatoodete 

valmistamisele (jogurt, või, kohupiim, juust). Mõlemas talus peeti ka munakanu, kusjuures 

mõlemal juhul olid kanad vabapidamisel ja käisid ilma piirdeta talumaadel ringi. Heina tehti 

loomadele ise väikemasinatega. Baltahofis kasutati ka silo, Edlerhofis vaid kuiva heina, kuna 

silo polevat kõva juustu tootmiseks sobilik (Edler, D. 2018). Mõlemal juhul toimus lüpsmine 

küll lüpsimasinaga, kuid palju töid tehti seejuures ka käsitsi ja lüpsimasinaid oli üks kuni 

neli. Mõlemal juhul taotleti piima võimalikult otsest transporti piimakööki. Edlerhofis läks 

piim mööda torusid otse kõrvalasuvasse piimakööki, Baltahofis lüpsti lüpsimasinaga piim 

piimanõusse (mannergusse) ja viidi sellega otse mahutisse, kus see pastöriseeriti ja seejärel 

jahutati või otse jogurtiks tehti.  

 

Mõlemas talus kasvatati omaks tarbeks ka puu- ja köögivilju. Kummaski talus ei olnud palju 

lapsi ja talu juhtisid vanemad inimesed. Kuna tööjõudu oli mõlemal talul siiski vaja, töötas 

talus lisaks perele veel mitu inimest. Mõlemal juhul oli talu kas plaanitud luua või loodud 

teatud mõttes kultuuriliseks keskuseks, kus kokkusaamisi, seminare ja töötube korraldada 

ning mõlema talu omanikel olid sügavad varasemad antroposoofilised teadmised ja taust 

(Edler, D. 2018; Regner, H. 2018). Need kaks talu vastasid teatud mõttes kõige enam 

biodünaamika teooriale  ja autoril tekkinud ettekujutusele biodünaamilisest talust. 
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3.1.3 Viinamarja- ja sõstrakasvatusega tegelevad turismi suunitlusega 

väikelastega talunikud Lõuna-Austria lainjas-künklikul maastikul 

 

Järgmised kaks võrreldavat talu - Dominkusch ja Biohof Gästehaus Lieschnegg-

Lichtenegger paiknesid Lõuna-Austrias madalamatel ja soojematel küngastel ning olid 

naabertalud. Talud asusid väikese Leutschachi küla äärealal. Mõlemas talus oli suur rõhk 

viinamarjakasvatusel, mis on selles piirkonnas soodsate tingimuste tõttu populaarne. Lõuna-

Austrias on turistide jaoks välja töötatud ja hästi tähistatud “veinitee” (Weinwanderung), mis 

viib läbi erinevate veinitalude ning kus on võimalik veine degusteerida, istandustes käia jne. 

„Veinitee“ läbis ka neid kahte talu. 

 

Ühes külastatud talus oli veinitootmine pigem hobi või kõrvaltöö, peremehe peamised 

ametikohustused olid aga seotud erinevate (nii tava-, mahe- kui biodünaamiliste) talude 

kontrollimisega. Mõiste “talu” võib antud majapidamise puhul olla isegi eksitav, kuna see 

sarnanes oludelt ja loomult pigem linnalise eluviisiga. Selle “talu” valdusesse kuulus vaid 5 

ha maad, kus kasvatati eriliiki viinapuid, sõstraid, vaarikaid ja viljapuid (Muster F. 2018). 

Omaks tarbeks oli talus ka paarkümmend munakana. Majapidamist pidas üleval 

kolmeliikmeline pere. Biodünaamika teoreetilise kirjeldusega talu kuigivõrd kokku ei 

läinud, ent oli sellegipoolest Demeteri poolt sertifitseeritud ja ideoloogia poolest “täismahus 

biodünaamiline”. 

 

Lieschneggide pere ja talupidamine oli mastaabilt suurem- kuueliikmeline pere, suured 

viinamarja- ja sõstraistandused, 80-pealine lambakari ja eesel ning kaks suurt külalistemaja. 

Nii suure ettevõtmise ja pere puhul arusaadavalt mujal tööl ei käidud ja kogu ressurss läks 

talu ning pere ülalpidamisse (Lieschnegg, R. ja Lieschnegg J. 2018). Hoolimata mastaapide 

erinevusest olid kaks kirjeldatud talu olemuselt siiski sarnased. Mõlema puhul pidas talu 

üleval noor pere, kes olid mõttemaailma poolest initsiatiivikad ja uuendusmeelsed ning 

otsisid aktiivselt viise, kuidas keskkonnasäästlikumalt elada. Need kaks talu olid ainsad, kus 

tegeldi tõsiselt otsese turismiga ning kus nähti turismis väga olulist sissetulekuallikat, 

müügistrateegiat, võimalust tarbijate teadlikkust tõsta ja muudki positiivset (Lieschnegg, R. 

ja Lieschnegg J. 2018). Biodünaamilise põllumajanduseni oli mõlemaid talusid juhtinud 

otsingud, kuidas elada keskkonnasäästlikult ning pakkuda lastele head toitu. Preparaate 
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osteti mõlemal juhul sisse, kuna puudusid võimalused neid ise valmistada (Lieschnegg, R. 

ja Lieschnegg J. 2018; Muster F. 2018).  

 

 

3.1.4 Muu töö kõrvalt õunaistandust pidav külas elav kolmeliikmeline 

noor pere 

 

Biohof Birnstingl ei sarnanenud ühegi teise külastatud taluga. Tegemist oli väikeasulas ja 

selle lähiümbruses paikneva väiksele perele kuuluva ettevõttega - täpsemalt 

puuviljaistandusega. Suurema osa istandustest moodustasid erinevat liiki õunapuud, vähem 

pirnid ja küdooniad. Ettevõtte tegi eriliseks viis, kuidas seal oli jõutud biodünaamilise 

põllumajanduseni. Nimelt sooviti päranduseks saadud õunapuuistandust hakata majandama 

mahedalt. Seda tehes hukkus suurem osa istandusest, kuna puud ei olnud piisavalt 

vastupidavad, et ilma väetiste ja pestitsiidideta toime tulla. Seda nähes püüti leida lahendusi 

teadusest, ajaloost ja mujalt, ent vastuseid leidmata jõuti viimaks šamanismini. Läbi teatud 

“lihastesti” võtete (võiks nimetada sensitiivseteks või pehmelt šamanistlikeks võteteks) jõuti 

lõpuks taimedeni, mida kasutatakse biodünaamiliste preparaatide valmistamisel, seejuures 

biodünaamilisest põllumajandusest midagi teadmata. Biodünaamilise põllumajanduseni 

jõuti alles hiljem ning istandus taastati biodünaamiliste võtetega edukalt (Birnstingl, S ja 

Birnstingl B. 2018). Ettevõte pole kuigi palju võrreldav teoorias kirjeldatud biodünaamilise 

talu prototüübiga, kuna talust puudub täielikult loomapidamine ning talu maad paiknevad 

eraldi lappidena majast mitmeid kilomeetreid eemal, moodustamata ühtset tervikut. Samas 

pühendumus ja “biodünaamiline suhtumine” olid ehk tugevamadki kui mõnes teises talus. 

 

Praegu müüb ettevõte erinevast sordist esimese ja teise klassi lauaõunu ning kehvematest 

õuntest valmistatakse mahla, siirupit ja äädikat. Kuna istandusest saadav sissetulek võib 

aastati suuresti kõikuda, teevad ettevõtte omanikud (abielupaar) ka muud tööd. Biohof 

Birnstingli perenaine Birgit Birnstingl teeb aktiivselt koostööd ka SEKEM organisatsiooniga 

(vt lk 39), kirjutades keskkonnaprojekte jms (Birnstingl, B. 2018). 
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3.1.5 3000 ha suuruste maavaldustega põldude, lihaveisekarjade ja 

viinamarjaistandustega mitme omanikuga suurfarm 

 

Samuti teiste taludega võrreldamatu oli Meinklangi - nimeline ettevõte. Suurfarmi 

hooneüksused asuvad Austria ja Ungari piiri lähedal ning suur osa talumaadest on ka Ungari 

aladel. Maastik on tasane, kohati kuiv, kohati soine, stepilaadne ja avatud. Talu tegutseb 

järjest juba viis põlvkonda. Hetkel on talu jagatud kolme nooremaealise perepoja vahel, kes 

on keskendunud viinamarja-, teravilja-, ja veisekasvatusele. Mahetaluna on Meinklang 

toiminud juba 1994. aastast ning biodünaamikaga hakati minia initsiatiivil tegelema 2003. 

Viimase 30 aastaga kasvasid talule kuuluvad maavaldused 30 hektarilt 3000 hektarile. 

Talutöödesse on kaasatud kogu 10-liikmeline pere, 20 töötajat ja hooajaliselt veel 20 

lisatöölist (Michlits, L. 2018). 

 

1600 hektaril kasvatatakse viinapuid, mitmeid erinevaid teraviljasorte (mitut sorti nisu ja 

rukist, kaera, otra ja maisi), päevalilli, lutserni ja leedreid ning õunapuid, ülejäänud 400 

hektarit on niit ja karjamaa, kus peetakse 600 Anguse tõugu lihaveist (osad ka laudas). Lisaks 

lihaveistele peetakse väikeses mahus ka sigu, lambaid, hobuseid ja kanu. Põhimõtteliselt 

kõiki töid tehakse masinatega. Suur osa tööst on ka planeerimine, organiseerimine, logistika 

ja suhtlus. Kuna firmal on mitu omanikku, on nende omavaheline kommunikatsioon ja 

üksmeel määrava tähtsusega töö efektiivsusel ning osutub sageli keeruliseks. Sellest tuleneb 

palju stressirohket asjaajamist ja ka äpardusi (vastutöötamine, topelt-töö, suurte 

tootekoguste raiskuminek jne). Talu toodanguks on peamiselt viinamarjaveinid ja -mahlad, 

erinevad teraviljad, õunad, sea- ja veiseliha ning sõnnik (Michlits, L. 2018). 

 

Põldudel ja karjamaadel kasutatakse biodünaamilisi preparaate, millest valmistatakse ise 

pritsimispreparaate. Kompostipreparaadid ostetakse sisse. Üks talu eesmärke ongi 

võimalikult suurt maa-ala biodünaamiliselt viljeleda (Michlits, L. 2018), mida iseenesest 

võib pidada õilsaks eesmärgiks. Siiski kannatab töö kvaliteet mingil määral talunike 

ülekoormatuse tõttu – töötatakse sageli üle 12 tunni päevas, tehakse tööd ka öösel ja 

nädalavahetusel. Palju tekib suhtlusest ja süsteemi suurusest tulenevaid arusaamatusi, 

logistika probleeme ja infolõhesid, mis võivad lõppeda töö ebaefektiivsuse ja mastaapsete 

äparduste ning ka nendega kaasnevate majanduslike kahjumitega, viies ettevõtte kriitilisse 

seisundisse. 
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Meinklang ei sarnanenud esmapilgul kuigivõrd teooriast lähtuva biodünaamilise talu 

prototüübiga ega vastanud ka autori arusaamale ja ettekujutusele ei biodünaamilisest ega 

mahetalust. Autori suhtumine muutus aga talus tehtud osalusuuringu käigus, kus sai selgeks, 

et talus järgitakse enamikke biodünaamilise põllumajanduse juurde kuuluvaid printsiipe 

(preparaatide kasutamine, loomade heaolu tagamine jne jne). Biodünaamikasse, oma talu 

maadesse ning loomadesse suhtuti hoolimata suurtest mastaapidest erilise pühendumusega 

ning püüti anda endast parim, et kõrgeid eesmärke teenida (Michlits, L. 2018). Seda 

väljendasid ka erilise arhitektuuriga pool-avatud laudad (kuhu päike suurem osa päevast 

sisse paistis), asjaolu, et veistel oli külje all tüse kiht värsket põhuallapanu, mitte paljas 

betoon, munakujulised veinimahutid ja veel mitmed huvitavad nüansid. Süsteemi suurus ja 

asjaolu, et talu oli jagatud mitme isiku vahel siiski lõhestas tugevasti talu terviklikkust 

biodünaamilises mõttes ja pigem oli see kolmest segmendist koosnev üksus.  

 

 

3.2 Eesti biodünaamilise suunaga mahetalud 

 

3.2.1 Külastatud talude sisssejuhatav tutvustus 

 

Külastati Eesti erinevates piirkondades (Võrumaal, Viljandimaal, Raplamaal ja Tartumaal) 

kuut talu, mille majandusviisid olid mõneti sarnased biodünaamilisele. Külastatud kuuest 

talust üheski ei valmistata hetkel biodünaamilisi preparaate ega kasutata neid. Samas teised 

biodünaamika juurde kuuluvad aspektid on enam-vähem olemas. Arusaam biodünaamikast 

ei ole Eesti talunike seas nii üheselt mõistetav kui Austrias, kus see on Demeter standarditega 

oluliselt rohkem raamidesse pandud. Näiteks küsimusele “Kas Teie talu võib pidada mahe- 

või biodünaamiliseks taluks?” vastati küsimusega “Aga mis on biodünaamiline talu?” 

(Rätsep, A. 2019). See ei väljendanud aga mitte teadmatust, vaid sügavamat filosoofilist 

lähenemist antud temaatikasse. Ühest küljest võib sellist suhtumist pidada positiivseks - 

järelikult ei võeta biodünaamikat kui lihtsalt mingit ettekirjutatud valemit või mudelit, vaid 

sellesse süüvitakse sügavamalt, tahetakse asjast aru saada ja seda ise edasi arendada. Teisalt 

aga tekib oht, et praktiliste sammudeni ei jõutagi. Tegemist on aga vaid ühe taluniku 

suhtumisega, millelt ei saa teha üldistusi. Järgnevalt antakse ülevaade taludes nähtud ja 

kuuldud probleemsetest kohtadest ja positiivsetest aspektidest. 
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3.2.2 Probleemsed asjaolud 

 

Eestis on teadmised biodünaamikast jäänud suures osas pidama põlvkonda, kes on praegu 

pensioniealine ega ole enam nii aktiivne ja ettevõtlik. Talud antakse üle järgmisele 

põlvkonnale, kel aga puuduvad teadmised biodünaamikast või huvi biodünaamika vastu. 

Sellisest olukorrast tulenevalt on ka tööjõudlus talus pigem väike ning kasvatatavate taime- 

ja loomaliikide  mitmekesisus vähenev - noorem põlvkond on enamasti keskendunud ühele 

põllumajanduse suunale või teeb põllumajandustöid vaid hobi korras põhitöö kõrvalt (pigem 

väikseid aianduslikke töid). Nooremaealisi talunikke, kes biodünaamikast üldse midagi 

teavad, on mõni üksik ning neil, kellel on vajalikud teadmised ja oskused, pole aega või 

vahendeid selle arendamisega tegelemiseks. Neil aga, kellel oleks initsiatiivi ja ka veidi 

rohkem aega, pole piisavalt teadmisi ja kogemusi. 

 

Lisaks nähakse probleemina ka keerulist üleminekut mahedalt biodünaamilisele (milleni 

ametlikult veel siiani Eestis jõutud ei ole, kuigi on proovitud). Eraldi Eesti-sisest 

biodünaamilise toote märki ja sertifikaati talunike sõnul luua poleks mõistlik, kuna see oleks 

nii Eesti tarbijale kui rahvusvahelisel turul võõras. Tuleks jääda olemasoleva Demeter- 

märgise juurde (Mansberg, M. 2019). See tähendaks, et biodünaamilisele põllumajandesele 

üle minnes peaks talu vastama rahvusvahelistele Demeter - nõuetele ja Eestis peaks olema 

keegi, kes tegeleks aktiivselt talude kontrollimise ja muu vajaliku asjaajamisega. Viimane 

võiks ideaalis olla keegi muu kui täiskoormusega talunik. Sertifitseerimisega kaasneks 

loomulikult ka palju paberimajandust, mis kahandaks talunike niigi piiripealset entusiasmi 

Demeter märgi saamise osas. On talunikke, kes leiavad, et Demeteriga liitumine tooks kaasa 

liigse bürokraatia ja paneks biodünaamika “suletud raamidesse” ega võimaldaks edasist 

arengut ja dünaamilisust, minnes biodünaamika enda põhimõtetega vastuollu (Rätsep, A. 

2019),  

 

Siit jõuamegi järgmise probleemini - kui Demeter sertifikaati ei ole, siis kust teab tarbija, 

milline toode on biodünaamiline ja milline lihtsalt mahe? Kui biodünaamiline toode on 

kõrgema hinnaga kui ülejäänud mahetooted, aga sama  märgiga, siis ei ole tõenäoline, et 

ostja selle valiks. Are Rätsepa sõnul oleks üks võimalik lahendus see, kui tarbijatel oleks 

otsene kontakt talunikuga (Rätsep, A. 2019). Paraku näitab praktika, et talunikul ja tarbijal 
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ei ole ilma ühegi vahekanalita nii lihtne üksteiseni jõuda. Pealegi pole üksikklientidest 

piisavalt suurt ja püsivat tarbijaskonda, et tagada talunikele kindel turg (Mansberg, M. 2019). 

Margo Mansberg käis välja idee, millega hiljem nõustusid veel mõned Eesti talunikud, et 

biodünaamilist tootmist võiks alustada siis, kui Eesti waldorfkoolid hakkaksid lapsi 

toitlustama biodünaamilise toiduga ja neist saaks Eesti biodünaamiliste talude püsiklientuur 

(Mansberg, M. 2019). Mõned küsitletud talunikest olid ka varem koolidele või 

lasteasutustele oma toodangut pakkunud (Pilme, R. 2019; Meresmaa, N. 2019), kuid nüüd 

on koolid taludega koostöö katkestanud, kuna paljudes koolides on üle mindud odavama ja 

vähem ettevalmistust nõudva valmistoidu tellimisele (Meresmaa, N. 2019). 

 

Hetkel müüvad kõik küsitletud talunikud - kes toodavad suuremas mahus kui oma tarbeks 

ja lähituttavatele - osa toodangut suurtele kokkuostjatele. Kusjuures näiteks lihaveiste puhul 

ei jõua liha tapamajast tarbijani tihti enam isegi mitte mahemärgi all vaid tavatootena. 

Kõikide küsitletud talunike sõnul on jätkuvaks probleemiks ka tarbijate vähene teadlikkus 

toidu kvaliteedi osas (sh vähene või olematu teadlikkus biodünaamikast). “Maheda eestki 

peab võitlema, rääkimata siis biodünaamikast,” väljendas olukorda Aarne Toomsalu (Eesti 

Biodünaamika Ühingu juhatuse liige ja üks varasem eestvedaja ja arendaja, kes on 

praeguseks pensionil), meenutades, et hiljuti vähendati ka mahetoetusi. Tõsi, külastatud 

taludest oli näha, et elatustase ja majanduslik olukord võiksid olla paremad. 

Intervujeerimisel tundus biodünaamika suurest arendamisest rääkimine mõnikord 

ajaraiskamisena, kuna oli näha, et puudusid arendamiseks vajalikud vahendid ja keskkond 

ning kogu talunike energia läks talu ülalpidamisele mahetaluna. Aarne Toomsalu, kes on 

pikemalt asjaga tegelenud ja püüdnud biodünaamikat Eestis arendada, osutas ka 

koostöövõime puudumisele, seda nii talunike, erinevate liitude ja ühenduste kui ka 

ametiasutuste ja talunike vahel (Toomsalu, A. 2019).  

 

 

3.2.3 Positiivsed aspektid ja eelised 

 

Hoolimata suhteliselt lootusetuna näivast situatsioonist oli enamikes talunikes näha siiski 

ootust või eeldust, et biodünaamika tulevikus Eestis areneb edasi. Edasiarengut nähti tulemas 

lihtsalt pikemal ajaskaalal. Näiteks Raplamaal tegutsev Kihnu maalammaste kasvataja 

Armin Rudi  nägi oma talu eesmärgi või missioonina võimalikult isemajandavat talu, mille 
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tegevused oleksid kooskõlas loodusega ning mis pakuks ka kultuurilisi ja sotsiaalseid 

teenuseid ning kasutaks ka biodünaamilisi preparaate (Rudi, A. 2019). Positiivse joonena 

võib välja tuua asjaolu, et biodünaamika ei ole Eestis iseenesest midagi uut ning vanem 

põlvkond on kohalikes tingimustes praktilised võtted juba ära katsetanud, see tähendab, et 

ei pea nullist alustama. Vanematel biodünaamikutel, kes enam põllumajandustöödes ise 

aktiivselt ei osale, ent kellel on selles valdkonnas head teadmised, oleksid ehk nõus noorte 

talunike piisava initsiatiivi korral neile informatiivseid ja kogemuslikke teadmisi loengute ja 

seminaride vormis edasi andma. (Siin on tegemist vaid autori ettepanekuga, teiste osapoolte 

seisukoht on teadmata) 

 

Väidetavalt leidub paar aktiivsemat talunikku, kes oleksid valmis “õige hetke” saabudes 

hakkama biodünaamiliselt tootma ning kasutusele võtma ka Demeter märgise (Mansberg, 

M. 2019; Rudi, A. 2019) ning neid, kes sooviksid hakata kohe biodünaamiliste preparaatide 

valmistamisega eksperimenteerima, kui oleksid vajalikud teadmised (Rudi, A. 2019). 

Samuti on teistel talunikel olemas oskused ja teadmised, kuidas biodünaamilisi preparaate 

valmistada (Mansberg, M. 2019). Positiivseks võib nimetada seda, et avaldusi Demeter- 

märgi taotlemiseks on talunike poolt juba esitatud. Varem on need küll erinevatel põhjustel 

soiku jäänud, ent asjaolu, et seda on juba püütud teha, annab eelised selle tulevikus uuesti 

proovimiseks (asjaga ollakse juba teatud määral tuttavad). Raplamaal on biodünaamikast 

inspireeritud talunike grupp, kelle talud paiknevad võrdlemisi üksteise lähedal ning kes 

teevad omavahel koostööd. Sellises toimivas grupis oleks biodünaamika edasisel 

arendamisel eelised eraldiseisvate üksikute talude ees.  

 

Turismi  ja praktikate korraldamise kohta käivate küsimuste osas olid talunike vastused 

kõhklevad. Üldine arvamus oli see, et muude talutööde kõrvalt ei jää praktikate, 

õppepäevade, laagrite, töötubade ja ekskursioonide organiseerimiseks piisavalt aega. 

Külaliste ja õpilaste vastuvõtmisele aga otseselt vastu ka ei oldud. Leiti, et oleks hea, kui 

oleks vahendaja - keegi, kes korraldusliku poolega tegeleks. Mõnes talus, kus tootmismaht 

oli väike, arvati, et praktikate korraldamiseks ei ole pakkuda piisavalt töid. Samuti arvati, et 

talu elamistingimused ja väljanägemine ei ole turistidele piisavalt ootuspärane. Samas 

tulevikuperspektiivis paistis talunikel olevat huvi seda suunda siiski arendada. 
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3.3 Biodünaamiliste talude arenguvõimalused Eestis  

 

3.3.1 Koostöövõimalused Eesti haridusasutuste ja mahepoodidega 

 

Küsimustikele laekunud vastuste põhjal on Eestis biodünaamika vastu huvi olemas nii 

haridusasutustel, turismiorganisatsioonidel kui ka mahepoodidel. Vastajate hulk oli küll 

väike (vastasid vaid kaks mahepoodi, kuus kooli ja neli turismiorganisatsiooni), aga tegu on 

paljude inimeste huve esindavate üksustega ja seda võib siiski mainimisväärseks pidada. 

Kogutud info põhjal ei tohiks teha suuri järeldusi, kuid saadud vastused võivad olla üheks 

tugipunktiks edasisele arengule ja koostööle. 

 

Vastajate seas oli neli waldorfkooli ja Gaia kool. Selgus, et Aruküla, Tallinna, Rakvere ja 

Viljandi waldorfkoolid ning Gaia kool teevad rohkemal või vähemal määral koostööd 

mahetaludega. Enamasti on mahetalud koolide koostööpartneriteks õppepäevade ja 

praktikate korraldajatena. Mahetoitu koolid sageli rahalistel või muudel põhjustel õpilastele 

pakkuda ei saa. Rakvere Waldorfkool siiski toitlustab lapsi peamiselt mahetoiduga ning ka 

Viljandi Vaba Waldorfkool on jõudnud tasemele, kus 70% koolis pakutavast toidust on 

valmistatud mahetoorainest. Kõik küsitletud koolid olid varem kuulnud biodünaamilisest 

põllumajandusest ning oleksid huvitatud koostööst Eesti biodünaamiliste taludega. Taludes 

soovitakse korraldada praktikaid ja õppepäevi, aianduskursusi, laagreid. Väga soovitakse 

enda piirkonnast leida mõni mahetalunik või biodünaamik, kellega püsivat koostööd teha. 

 

Küsitletud mahepoodidest vastasid vaid Eliksiirilt ja Ökosahver OÜ. Mõlemad vastajad 

pakuvad poes ka Eesti mahetoodangut ning on huvitatud koostööst rohkemate Eesti 

mahetaludega. Nimetatud kauplustes müüakse Demeteri ja Weleda märgiga tooteid, kuid 

märkide tähendust väga palju ei tunta. Demeteri seostatakse küll biodünaamikaga, kuid 

teadmised biodünaamikast on väikesed. Eliksiir oleks huvitatud koostööst Eesti 

biodünaamiliste taludega, kui talu toodang ei ole oluliselt kallim mahetoodangust ning kui 

tootel on Demeter- märgis, mis võimaldaks klientidel tooteid eristada (Pae 2019). Ökosahver 

OÜ leiab, et biodünaamilisele toodangule võiks luua eraldi turustamiskanali, et tekiksid 

püsitellijad ning et seda suunda võiks kindlasti edasi arendada (Raag 2019) 

 

. 
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3.3.2 Eesti mahe- ja biodünaamiliste talude arenguvõimalused taluturismis 

 

Küsitletud turismiorganisatsioonidest vastasid Põhja- Eesti Turism, Lääne- Eesti Turism, 

Eesti Taluliit ja Visit Estonia. Kõik nimetatud organisatsioonid on otseselt või kaudselt 

kokku puutunud ka mahetaludega, suunates nii sise- kui välisturiste mahetaludesse9. 

Kõikidest vastustest saadi kinnitust, et taluturism on nõutud ja kasvava suunaga turismi 

valdkond. Lääne- Eesti Turismi juhataja Sille Roomets ütles, et üha rohkem tuleb arvestada 

tarbijate teadlikkuse ja sügavama huviga. Turistid on huvitatud mahetoodete 

tootmisprotsessi oma silmaga nägemisest ja sellest osalemisest. Ka Visit Estonia uuringute 

projektijuht Urmas Orula arvas, et turistidel on huvi talutöödes aktiivselt kaasa lüüa, mitte 

niisama puhkama tulla. Turgu oleks erinevatel töötubadel (nt kohupiima, või ja leiva 

valmistamise töötoad) ning kindlasti lisab turisti jaoks atraktiivsust ka erinevate 

taluloomadega kokku puutumise võimalus (eriti lastega perede puhul).  

 

Peamise sihtgrupina nähakse eelkõige siseturiste ja eelkõige lastega peresid. Põhja-Eesti 

Turismi juhatuse liikme Karmen Paju sõnul otsivad Eesti turistid kohalikku ja 

pärandkultuurset, soovivad maad taasavastada ning ununenud oskusi taas ellu äratada. 

Urmas Orula (Visit Estonia) leiab aga, et kuigi hetkel on taluturismi peamised tarbijad eesti 

pered, ei tähenda see, et teenuseid ei võiks pakkuda ka välismaalastele. Orula sõnul ei julge 

talunikud välismaalastele teenuseid pakkuda, kartes nende kõrgemaid ootusi ja nõudmisi. 

“Samas, välismaalane tahab just lakas magada ja ise hommikul selle kanamuna endale 

kanalast korjata- just see ongi ehe eestimaine elamus. Miks mitte elada päev koos eestlasega 

mahetalus ja valmistada endale mahemoos või kreem? See on täiesti atraktiivne toode, mida 

välismaalastele müüa, ” ütleb Orula.  Taluliidu esindaja Sandra Savtšuki sõnul on taluturismi 

klientideks sageli need eestlased, kes plaanivad ise maal talu rajama hakata, kuid ka 

välismaalased, kes soovivad näha Eesti traditsioonilist põllumajandust. 

 

Probleemse kohana näeb Karmen Paju maksupoliitikat, mis väiketalude 

tegutsemisvõimalusi piirab. Samuti peab ta oluliseks edasiseks arengusammuks 

maapiirkondade taristu ja ühistranspordivõrgu parandamist, põllumajandustootjate 

turustustegevust ja juurdepääsu kohalikule turule, mis annaks võimaluse toitlustussektori 

ettevõtetel osta kohalikku toodangut. Sandra Savtšuk (Taluliit) lisas, et probleemiks on 

                                                           
9 Kuna otseselt biodünaamilisi talusid Eestis ei ole, räägitakse siinkohal mahetaludest, millest osadest võiksid 

tulevikus saada biodünaamilise talud 
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jätkuv väiketalupidamiste vähenemine ning asendumine suurtootjatega. Sille Roomets 

(Lääne- Eesti Turism) arvab, et talunikud ise peaksid suhtumist muutma. “Enamusele on 

tundunud külastajad tülikad, kes segavad tööd teha ja endalgi ei ole aega. Peale külastuspäevi 

saavad aga motivatsiooni ja positiivset tagasisidet ning on ka mõistnud, et 90% tulust tuleb 

lehma näitamisest mitte piima müügist ja oluliselt soodsam ja tulusam on laatadel ja 

poekettide juures nurumise asemel uhkusega kodust müüa mõistliku hinnaga.” (Roomets 

2019). Urmas Orula ei näe taluturismis ületamatuid probleemikohti, lisades vaid, et 

probleemid tekkivad, kui talunikud ei anna toote või teenuse reklaamis piisavalt 

informatsiooni selle kohta, mis turisti täpselt ees ootab. Sel juhul ei pruugi toode või teenus 

ootustele vastata. “Piisava teavituse korral ei tohiks mingeid probleeme tekkida.” (Orula 

2019). 

 

Põhja-Eesti Turism on tulevikus valmis sobivate teenuste korral Eesti biodünaamilisi talusid 

turustama riiklikes turunduskanalites. Taluliit oleks koostööst samuti huvitatud ning leiab, 

et biodünaamika valdkond võiks huvi pakkuda ka teistele mahetalunikele ja tavatootjatele, 

andes neile inspiratsiooni, st turismi sihtgrupp oleks teised talunikud. Lääne-Eesti turism 

arvab, et toiduteemaline (eriti kui tegu on mahetootmisega) turism on väga aktuaalne ja sellel 

on kindlasti perspektiivi. Lääne-Eesti turismi koostööpartneritena võiksid biodünaamilised 

talud pakkuda head talu tutvustust, kvaliteetset toodete degusteerimise ja kaasaostmise 

võimalust. Visit Estonia on samuti valmis tulevikus turiste Eesti biodünaamilistesse 

taludesse suunama, eeldusel, et talunikud on võimelised pakkuma hästi läbimõeldud ja 

hinnastatud tooteid ja teenuseid. 

 

Kõik neli ettevõtet nõustusid, et biodünaamilistel taludel oleks Eestis turismitaludena 

potentsiaali. Rõhutati, et oluline on turustamisel klientide teadlikkuse tõstmine (mille poolest 

erineb biodünaamika mahedast jne). Taluturism võib väiketalude puhul olla väga oluliseks 

müügistrateegiaks. Visit Estonia arvas, et võrdlemisi tundmatu ja omapärase suunana on 

biodünaamilised talud turistidele kindlasti huvipakkuvad. 
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3.4 Arutelu: Teoreetilise biodünaamilise talu prototüübi ja praktiliste 

talude võrdlus 

 

Kirjandusallikate põhjal peaks biodünaamika juurde kuuluma biodünaamiliste preparaatide 

kasutamine, talu mitmekesisus ja liigirikkus, autonoomsus ja individuaalne terviklikkus, 

sotsiaalne aspekt ning Päikese, Kuu ja planeetide rütmidega kooskõlas töötamine (nt 

külvikalendri järgimine). Mitte kõik need aspektid ei leia otsest kajastust Demeteri 

standardites (nt külvikalender ja sotsiaalne aspekt). Populaarteaduslikus kirjanduses ja 

suusõnaliselt teatakse aga biodünaamikat tihtipeale just läbi Maria Thuni külvikalendri või 

“kuukalendri”, mis sellisel kujul ei ole algupäraselt biodünaamika juurde kuulunud. 

Biodünaamilised preparaadid, mis võiks pidada biodünaamika üheks põhialuseks, on 

laiemas ringkonnas (mitte talunike seas) ilmselt vähem tuntud kui külvikalender. 

Preparaatide (eelkõige kompostipreparaatide) valmistamisega  tihtipeale talunikud ise ei 

tegele, tellides need valmis kujul suurtootjatelt. See läheb teatud mõttes vastuollu 

autonoomsuse ja terviklikkuse printsiibiga. Huvitaval kombel oli preparaatide sisseostjaid 

aga ka nende seas, kelle jaoks autonoomsus ja talu terviklikkus oli lausa esmatähtis (võiks 

öelda lausa, et elu mudel). Ilmselt on selle põhjuseks eluolulised piirangud. 

 

Austria biodünaamikud arvasid enamuses, et kõige tähtsam on biodünaamika juures siiski 

vastav maailmapilt ja hoiak, filosoofia, mille järgi taluelu korraldatakse. Teisena peeti väga 

oluliseks biodünaamiliste preparaatide kasutamist ja koostööd loodusega. Talu terviklikkuse 

ja autonoomsuse loomine oli erinevatel juhtudel õnnestunud väga erinevatel tasemetel. 

Leidus talusid, kus praktiliselt kõik toit peale mõningate kuivainete tuli omast toodangust. 

Ühes talus oli lausa enamik maja sisustust (mööblit) ise kohalikust toorainest valmistatud. 

Talu terviklikkust ka tõlgendati erinevalt. Kellegi jaoks tähendas see, et talumaad peaksid 

moodustama ühe terviku, mitte paiknema erinevate maatükkidena erinevates kohtades või 

olema teega lõhestatud; kellegi teise jaoks oli oluline kõik oma maa lahustükid iga päev üle 

vaadata, seal ise kohal viibida või neid ühe tervikuna mõtestada. Oluliseks peeti just sügavat 

suhestumist oma talu maadega ja seda, et talunik ise on samuti talu osa, mitte 

“kõrvaltvaataja”. 
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Komposti valmistamise osas oli näha üldist joont sõnniku ja taimejäänuste segamises, mis 

läks vastuollu kirjandusallikate soovitustega. Kirjandusallikates on soovitatud sõnnikut ja 

taimseid jäänuseid eraldi komposteerida, ent näis, et kuna talutöid oli palju ja sõnnikut 

jätkus, ei nähtud vaeva sõnnikukomposti kõrgema kvaliteedi taga ajamises ega laskutud 

peensustesse. Pealegi köögist pärit toidujäätmed ja mõnel juhul ka aiamaadelt pärinev 

umbrohi söödeti sigadele või kanadele ning taimsete biojäätmete osakaal oli sõnniku 

kogustega võrreldes marginaalne. Ka ei tehtud mitte üheski talus täpselt piklikku meetrilaust 

trapetsikujulise ristlõikega kompostihunnikut nagu biodünaamilise komposti tegemise 

juhendites. Allapanuga segatud sõnnik ja aiast pärit biojäätmed (niidetud muru jms) oli 

kuhjatud üsna juhuslikku hunnikusse, jälgides vaid, et materjalid veidi laiali laotatud ja 

segatud saaks. Kompostipreparaadid pandi sinna sisse. Mõnes kohas oli kompostihunniku 

põhi betoneeritud, mis ei vasta samuti teoreetilisele kirjeldusele (ent on suurte sõnniku 

koguste puhul arusaadav põhjavee kaitsmise seisukohalt). 

 

Vaadeldud Eesti talud olid Austria taludest väga erinevad, eelkõige põhjusel, et Eestis on 

biodünaamika arenenud väga teistsugustes oludes (ajaliselt jõudis biodünaamiline 

põllumajandus Eestisse umbes samal ajal kui Austriasse). Väga suureks erinevuseks on 

Demeteri sertifikaadi puudumine Eesti taludes ja sellest tulenev vabam ja abstraktne arusaam 

biodünaamilisest põllumajandusest. Kõnealuseid Eesti talusid ei saa siiski täiesti 

biodünaamilisteks pidada, kuna ei kasutata biodünaamilisi preparaate. Ülejäänud teoorias 

kirjeldatud omadused on Eesti taludel suuremal või vähemal määral olemas. Loodusega 

suhestumise osas on Eesti talunikud ehk mõnes osas isegi kõrgemale tasemele jõudnud kui 

Austria talunikud.  

 

. 
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Tabel 1. Ülevaade teooria osas kirjeldatud biodünaamilise talu omaduste kajastumisest 

Austria ja Eesti taludes ning Demeter standardites 

 
Austria talud Eesti talud Demeter standardid 

Preparaadid Kasutatakse. Mõnes 

kohas valmistati ise, 

enamasti osteti sisse. 

Ei kasutata. Otsitakse 

võimalusi, et kasutada, 

eksperimenteeritakse. 

Valmistatakse ise. 

Kasutamine nõutud. Täpsed 

kirjeldused, kuidas valmistada ja 

kasutada. 

Mitmekesisus Üldiselt väga 

mitmekesised. 

Enamasti üks või kaks 

loomakultuuri. Taimi 

rohkem 

Nõue pigem üldsõnaline. Kui on 

taimekasvatus, peaks olema ka loomad. 

Terviklikkus Väga varieeruv. 

Enamikel juhtudel on 

talumaa talu ümber. 

Mõnel väga tugev 

identiteet, mõnel 

ebamäärasem. Suur 

autonoomsus. 

Üldiselt maad ühes 

tükis ümber talu. 

Talumaa identiteet ehk 

isegi suurem kui 

mõnel Austria talul. 

Pigem väike 

autonoomsus. 

Nõue pigem üldsõnaline 

Kompost Sõnniku-

taimejäänuste 

segakuhjatis. Ei tehta 

nii täpselt juhendi 

järgi. Suhtutakse küll 

pühendumusega, kuid 

vabamalt. 

Biodünaamilist 

komposti ei 

valmistata. Tundub, et 

kui hakatakse 

valmistama, püütakse 

seda täpselt juhiste 

järgi teha. 

Nõutud biodünaamilise komposti 

kasutamine. Komposteeruvaid 

jäätmeid ja “ toorest” sõnnikut otse 

põllule viia ei tohi. 

Külvikalender Võimalusel järgitakse Võimalusel järgitakse Otseselt ei kajastu 

Sotsiaalne 

aspekt 

Vabatahtlikud, 

praktikandid 

(individuaalpraktika), 

taluturism, 

kogukondlik koostöö 

Vähesel määral 

vabatahtlikud, 

töölised, tuttavad, 

harva praktikandid 

(grupina), mõnes 

kohas mingil määral 

kogukondlik koostöö 

Otseselt ei kajastu 

Üldine 

suhtumine 

Pühendunud. Tööd 

tehakse üldiselt 

armastuse ja rõõmuga. 

Tööd palju, 

ülekoormus 

pingelisus. “Vabu” 

hetki veedetakse koos 

perega, naabritega, 

sõpradega väiksemaid 

töid tehes, süües või 

pärast sööki vesteldes.  

Tõsisem, kaalutlevam, 

kõhklevam, 

kohusetundlikum, 

täpsem ja 

teaduslikum. Pere, 

tuttavate, naabritega 

käiakse vähem läbi 

ning tööd tehase koos 

vähem. (Hinnang 

baseerub vaid 

lühiajalistel 

külastustel ja võib olla 

ekslik). 

Väga konkreetne ja täpne. Ei sisalda 

neid biodünaamika aspekte, mida pole 

võimalik otseselt reguleerida või 

kontrollida (nt maailmapilt, mis on 

talunike seas kõige tähtsamaks peetav 

aspekt biodünaamika juures). 
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KOKKUVÕTE  

 

Töö põhieesmärk oli anda lugejale ülevaade sellest, mis on biodünaamiline põllumajandus. 

Kõrvaleesmärk oli uurida biodünaamika arenguvõimalusi Eestis ning panna alus edasise 

koostöö arenemisele Eesti biodünaamikute ning turismi- ja haridusasutuste ja mahepoodide 

vahel. Austria näitel kirjeldati erinevaid biodünaamilise talu pidamise võimalusi. 

 

Teoreetilise ülevaate andmiseks analüüsis ja tõlkis autor artikleid, raamatuid, juriidilist 

teksti, veebilehekülgi ja ajakirjade väljaandeid. Näidete toomiseks viibis autor kaks kuud 

Austrias ning tegi osalusuuringu kaheksas Austria biodünaamilises talus. Eesti 

arenguperspektiivide teada saamiseks küsis autor arvamust Eesti turismiga seotud asutustelt, 

mahepoodidelt ja koolidelt. Külastati ka Eesti biodünaamilise kallakuga mahetalusid ja 

intervjueeriti talunikke.  

 

Lihtsustatult on biodünaamiline põllumajandus mahepõllumajanduse eelkäija, holistilisema, 

filosoofilisema ja spirituaalsema käsitlusega, rangemate ja konkreetsemate nõuetega 

mahepõllumajanduse vorm. Biodünaamika sai alguse 1920ndatel Saksamaal Rudolf Steineri 

ja grupi talunike algatusel. Biodünaamilisi talusid sertifitseerib ülemaailmselt Demeter 

International. Eestis on Biodünaamika Ühing pannud aluse Eesti maheseaduse koostamisele 

ja „öko“ märgise tekkele. Austria biodünaamilised talud on toimivad ning igati tunnustatud 

tootmisüksused. Eestis sertifitseeritud biodünaamilisi talusid ei ole. On vähe talunikke, 

kellel oleks biodünaamikaga tegelemiseks vajalikud teadmised, oskused ja vahendid. Eesti 

kontekstis oleks esmatähtis teadvustada Eesti elanikkonda biodünaamikast kui sellisest. 

Autor loodab, et käesolev töö teenib teatud määral samuti viimast eesmärki. Antud töö pole 

biodünaamika teemavaldkonnas ammendav. See on vaid sissejuhatav ülevaade, mis võiks 

saada üheks toetuspunktiks edasisele uurimisele. Võiks teha ka spetsiifilisema lähenemisega 

teadustöid ja võtta aluseks eelmisel sajandil tehtud katsete uurimisküsimusi, kasutades 

tänapäevasemat uurimismetoodikat. Samuti võiks algatada uusi uurimisküsimusi ja 

katsetada uusi metoodikaid, mis sobiksid biodünaamika holistliku maailmavaate ja 

spetsiifikaga. 
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Lisa 1. Biodünaamiliste kompostipreparaatide säilitamine savipottides 

turba sees 

 

(Foto: Bate.  Weleda UK) 
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Lisa 2. Komposti preparaadid valmis kujul. 

Üleval vasakul preparaat 502 (raudrohu-hirvepõie preparaat); üleval paremal preparaat 503 

(kummelipreparaat); all vasakul preparaat 505 (tammekoore preparaat); all paremal kõik 

kuus kompostipreparaati valmis kujul pakendatult. 

 

(Fotod: Catroux 2010). Joonis on autori poolt kokku pandud programmiga Paint3D. 
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Lisa 3.  Preparaatide skeem ja seosed planeetidega  

Skeem on autori koostatud lähtudes R.Steineri põllumajanduskursuse ja Lievegoed´i 

tekstidest ja skeemidest („The working of the Planets and the Life processes in man and 

Earth“). Skeemil on kujutatud kuut komposti preparaatides kasutatavat taime - vasakult 

paremale tamm, kummel, raudrohi, nõges, võilill, palderjan ning nende keskel sarvedes kaht 

pritsimispreparaati. Nendega on seosesse viidud vastavad taevakehad - vasakult paremale: 

Kuu, Merkuur, Veenus, Päike, Marss, Jupiter ja Saturn - ning preparaatide valmistamisviisid 

– alumistel kaartel ülevalt alla: maa peal ja maa all, suvel ja talvel; maa all talvel; vees. 

Vasakult paremale taevakehade ja Maa kaugus järjest suureneb (Kuu kõige lähemal, Saturn 

kõige kaugemal). Ülemised kaared viitavad seostele taevakehade vahel, mida 

biodünaamikas ja antroposoofias käsitletakse kui üksteist tasakaalustavaid paare, mille 

keskele jääb Päike. (Skeem on inglise keeles, kuna see koostati ühe varasema inglisekeelse 

ettekande jaoks).  

 

  

(Autori joonis) 
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Lisa 4. Maria Thuni skeem 

Külvikalendris kasutatav skeem taevakehade, sodiaagimärkide, taime osade ja nelja 

põhielemendi seostest. Nendest seostest lähtuvalt on külvikalendris ka juure-, lehe-, õie- ja 

viljapäevad (skeemil alustades ülemisest parempoolsest sektorist ja liikudes kellaosuti 

liikumise suunas) (Thun 2004). 
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Lisa 5: Küsimustik Austria talunikele 

Fragenbogen für biodynamische Landwirte 

Küsitlusleht biodünaamikutele 

 

Bitte antworten Sie! Danke! 

Palun vastake! Aitäh!  

 

* Allegemeiner Hintergrund (Wie haben Sie angefangen? Warum biodynamisch? Machen Sie dass beruflich? Wer 

arbeitet im Hof? Wie gross ist Ihre Hof? Wo ist es (ein Grundstück oder viele)? Exporten Sie Ihre Produkte? 

Noch etwas wichtiges?... Üldine taust (Kuidas Te alustasite? Miks biodünaamika? Kas teete seda elukutseliselt? Kes 

talu üleval peab? Kui suur on Teie talu? Kas ekspordite oma toodangut? Veel midagi tähtsat?... 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______  

1. Wann hat das Unternehmen (Hof) angefangen? Millal alustasite tegevust taluna?__________________________ 

2. Wann sind Sie Demeter-anerkannt geworden? Millal liitusite Demeteriga?________________________________ 

3. Was finden Sie am wichtigsten in biodynamischen Landwirtschaft? Mis on Teile biodünaamilise põllumajanduse 

juures kõige olulisem? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

4. Was würden Sie antworten wann Sie gefragt würden, was in der biodynamischen Landwirtschaft besser ist als 

nur biologische Landwirtschaft? Mida vastaksite, kui Teie käest küsitaks, mis on biodünaamilises põllumajanduses 

parem kui mahepõllumajanduses? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5. Sind alle Ihre Produkte biodynamisch? Welche vor Ihre Prdukte sind biodynamisch (und welche sind nicht 

biodynamisch)? Bitte angeben. Kas kõik taluproduktid on biodünaamilised? Millised Teie produktidest on 

biodünaamilised (ja millised mitte-biodünaamilised)? Palun täpsustage. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

6. Von welchen Produkten kommt der grösste Ertrag? Sind sie biodynamische Producte oder nur biologische? 

Millistest produktidest tuleb peamine sissetulek? Kas see on biodünaamiline või mahe? 

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Sind Sie zufrieden mit Zusammenarbeit mit Demeter e.V? Haben Problemen gehabt oder ist alles in Ordnung? 
Kuidas sujub Teie koostöö Demeteriga? Kas on olnud ka probleeme või on sujuv koostöö? 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

8. Was muss man machen um ein Demeter-Hof zu gründen? Wie haben Sie angefangen? Mida teha kui tahan ise 

alustada biodünaamilist talu? Kuidas Teie nt alustasite 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

9. Wie viel Hilfsmittel (Ressourcen) ankaufen Sie ein (für Eigenbedarf/ für Rochstoffe) und in welcher Kategorie 

gehören die? (Müssen nicht ganz genau sein). Kui palju ostate ressursse sisse (omatarbeks/ tooraineks) ja millisesse 

kategooriasse need kuuluvad? (Ei pea päris täpne olema) 

 

o Tierfutter. Loomasööt 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
o Lebensmittel. Oma toit 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
o Rohstoffe für Produkten. Tooraine toodete valmistamseks 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. Sorten Sie den Müll?Kas sorteerite prügi? 
 

Ja. Jah 
 

Nein. Ei 

11. Machen Sie die Präparaten selber? Kas teete ise preparaate? 
 Ja, alle. Jah, kõiki. 

 Ja, aber nicht alle. Welche kaufen Sie ein und von wem? Jah, aga mitte kõiki. Milliseid, miks ja kellelt ostate 
sisse? 

 

 Nein, ich ankaufe sie ein. Bitte angeben. (Von wem? Warum machen Sie sie nicht selber?) Ei, ostan sisse. 

Palun täpsustage. 

 

 

12. Folgen Sie dem Mondkalender? Kas järgite kuukalendrit? 
 

Ja, immer. Jah, alati. 
 

Das richtige Wetter ist wichtiger, aber wann möglich dann folge ich dem Mondkalendar. Tähtsam on siiski 

õige ilm, aga kui võimalik, jälgin ka kalendrit 
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Nein. Ei 

 
Anders. Bitte angeben. Muu. Palun täpsustage 

 

 

13. Wie sehen Sie Ihre Hof. Kann man sagen dass es ein individuelles Ganzes, „ein Organismus” ist? Ist dieser 

Aspekt für Sie wichtig? Würden Sie das irgendwie noch besser machen? Wie? Kuidas näete oma talu? Kas saab 

öelda, et see on üks individuaalne tervik, üks organism? Kas see on Teiel oluline? Kas sooviksite seda kuidagi veel 

paremaks muuta? Kuidas? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. Wie viel Mitarbeiter haben Sie am Hof? Ist es gleich im ganzen Jahr? Kui palju on majapidamises töötajaid? Kas 

see on aastaringselt 

sama?____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

15. Wie leuft die Zusammenarbeit mit die Mittarbeiter? Sind Sie zufrieden? Sind die Mittarbeiter zufrieden? 

Kuidas kulgeb koostöö töötajatega? Kas olete rahul? Kas töötajad on rahul? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

16. Wie bewerten Sie die Rolle der lokalen Gemeinschaft oder freiwilliger Arbeit in der landwirtschaftlichen 

Arebeit? Ist es wichtig für Sie? Warum (aus sozialen oder materialen Gründen)? Kuidas hindate kohaliku 

kogukonna või vabatahtlike tööjõu osatähtsust talutöödes? Kas peate seda oluliseks? Miks? (Pigem sotsiaalsed või 

materiaalsed põhjused?) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17. Sehen Sie Tourismus in Ihre Hof eher als Problem oder als Gewinn? (Kostanlose Arbeitskräfte + kleines 

zusätzliches Einkommen + Kostenlose Werbung + Bewusstseinserweckung und Sotzialisierung + Therapie und 

Rekreation? Oder eher Belastung?) Bitte angeben. Warum?Kas näete taluturismis pigem tüli või tulu? (Tasuta 

tööjõud+ väike lisasissetulek+ tasuta reklaam+ inimeste teadlikkuse tõstmine ja sotsiaalsus+ teraapia ja rekreatsioon? 

Või pigem lisakoorem?)_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

18. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben oder sollte Etwas besser sein? Kas olete oma praeguse käekäiguga rahul või 

võiks midagi parem olla?________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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19. Haben Sie genug Freizeit? Kas Teil on piisavalt vaba 

aega?____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

20. Was ist Ihre Mission, Ziel? Mis on Teie missioon, eesmärk? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

21. Haben Sie ein Plan für nahe Zukunft? Möchten Sie Änderungen vornehmen oder etwas in Ihrer Hof 

entwinkeln? Bitte angeben Sie was. Kas Teil on lähitulevikus plaanis midagi oma talu juures muuta või edasi 

arendada? Palun täpsustage, mida. 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Vielen Dank bis antworten! Erfolg in Ihren Bemühlungen!!! 

 

Weralda Sofia Lakeman 
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Lisa 6. Küsimustik Eesti mahepoodidele 

 

Küsimustik Eesti mahepoodidele 

1. Kas müüte ka kohalikku mahetoodangut (Eesti mahekaupa)? 

2. Kas oleksite huvitatud koostööst rohkemate Eesti mahetaludega? 

3. Kas Te teate, mis on Weleda, Dr. Hauschka ja Demeter kvaliteedimärgised? Mille 

poolest erinevad need öko- ja mahemärgisest? 

4. Kas müüte Weleda, Dr. Hauschka või Demeter märgisega tooteid? 

 Kas leidub kliente, kelle puhul olete täheldanud, et  nad eeslistavad mõnda 

eelnimetatud märgisega toodet lihtsalt mahemärgisega tootele? 

5. Kas olete kuulnud biodünaamilisest põllumajandusest ja teate mille poolest see 

erineb tavalisest mahepõllumajandusest? 

6. Kui Eestis oleksid sertifitseeritud biodünaamilised talud, kas oleksite huvitatud 

nende toodangu turustamisest ja müümisest oma kaupluses? (vt biodünaamilise 

põllumajanduse kohta lisa http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-pollumajandus/ ) 

 

Aitäh vastamast! 

Weralda Sofia Lakeman 

 

 

 

  

http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-pollumajandus/
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Lisa 7. Küsimustik Eesti turismiasutustele 

Küsimustik Eesti taluturismiga seotud asutustele 

1. Kas ja kui palju olete siiani teinud koostööd Eesti mahetaludega? 

2. Kas taluturismil on Teie kogemuste põhjal Eestis nõudlust? On see kasvav või 

kahanev trend? 

3. Kes on Teie hinnangul taluturismi peamine sihtgrupp (eestlased, välismaalased, 

pered, üksikud)? 

4. Kas näete taluturismiga seoses ka mingeid probleemseid kohti (koostöö sujuvus 

talupidajatega, hinna- tervisekaitse vm küsimused, toitlustamine, turistide rahulolu 

talude pakutud teenustega jne)? 

5. Kas oleksite huvitatud koostööst Eesti biodünaamiliste taludega (spetsiifilisema 

suunaga mahetaludega, mis tänu oma eripäradele – eelkõige kasvatatavate taime- ja 

loomakultuuride mitmekesisusele võiks olla perspektiivikad taluturismi teenuste 

pakkujad)? (vt biodünaamilise põllumajanduse kohta täpsemalt 

http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-pollumajandus/ ) 

6. Kas Teie arvates tasuks biodünaamilisi talusid Eestis taluturismi aspektist 

vaadatuna edasi arendada? 

Aitäh vastamast! 

Weralda Sofia Lakeman 

 

 

 

  

http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-pollumajandus/
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Lisa 8: Küsimustik Eesti haridusasutustele 

Küsimustik haridusasutustele 

 

1. Kas olete korraldanud praktikaid Eesti mahetaludes või teinud muul viisil koostööd 

Eesti mahetaludega (mahetoit vms)? 

2. Kas olete kuulnud biodünaamilisest põllumajandusest? 

3. Kas oleksite huvitatud koostööst Eesti biodünaamiliste taludega 

(praktikate/õppepäevade korraldamine, toiduainete tellimine vms)? (vt 

biodünaamilise põllumajanduse kohta lisa http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-

pollumajandus/ ) 

Suur aitäh vastamast! 

Weralda Sofia Lakeman 

  

http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-pollumajandus/
http://antroposoofia.ee/biodunaamiline-pollumajandus/


86 
 

Lisa 9: Küsimustik Eesti biodünaamilise suunaga mahetalunikele 

 

Küsitlusleht Eesti mahetalunikele ja biodünaamikutele 

1. Millal alustasite tegevust taluna? 

2. Mis on Teie põllumajandusviisi eripära, kas seda võib pidada lihtsalt mahetaluks, 

biodünaamilise suunaga mahetaluks või biodünaamiliseks taluks? Kas ja milliseid 

biodünaamika põhimõtteid rakendate? 

3. Kui rakendate või sooviksite rakendada midagi ka biodünaamikast, siis miks? Mis 

teeb biodünaamilise põllumajanduse teiste mahepõllundusviisidega (nt 

permakultuuriga) võrreldes Teie jaoks eriliseks? 

4. Kas Teie arvates oleks Eestis võimalik laiemalt biodünaamilist põllumajandust 

viljeleda? Mis on Teie arvates esimesed sammud, mis selleks tuleks teha? 

5. Kas Teie arvates oleks võimalik luua Eesti-sisene biodünaamililise toodangu 

kvaliteedimärgis, mis võimaldaks eristuda teistest mahetoodetest? Kas oleksite 

huvitatud sellise märgise loomisest? 

6. Mis on hetkel Teie suurim sissetulekuallikas ja kas olete oma majandusliku 

olukorraga rahul?  

7. Kas näete taluturismis pigem tüli või tulu? (Tasuta tööjõud+ väike lisasissetulek+ 

tasuta reklaam+ inimeste teadlikkuse tõstmine ja sotsiaalsus. Või pigem 

lisakoorem?) 

8. Kas oleksite huvitatud ise taluturismiga tegelemisest sh teraapiliste teenuste 

osutamisest? Mille poolest oleks/ poleks see Teie talule kasulik? 

9. Kuidas hindate kohaliku kogukonna või vabatahtlike tööjõu osatähtsust talutöödes? 

Kas peate seda oluliseks? Miks? (Pigem sotsiaalsed või materiaalsed põhjused?) 

10. Kuidas jõuab talutoodang Teilt tarbijani? Kas teete koostööd ka mahepoekettidega 

(biomarket, looduspere jm) või turustate otse? 

11. Kas oleksite huvitatud koostööst mahepoodidega, et talutoodang jõuaks paremini 

ka linnainimesteni? 

12. Kas oleksite huvitatud praktikate korraldamisest koolinoortele ja tudengitele? (st 

koostööst haridusasutustega nagu Loodusmaja, waldorfkoolid, Maaülikool, 

huvikoolid, Gaia akadeemia) 

13. Mis on Teie missioon, eesmärk (põhimotiiv, ideaal)? 

14. Kas Teil on lähitulevikus plaanis midagi oma talu juures muuta või edasi arendada? 

Palun täpsustage, mida. 

15. Kas on veel midagi, millega keegi väljast poolt saaks Teile abiks olla? (Juriidiliselt, 

vaimselt, turunduslikult, tööjõu osas jne)  

 

Suur aitäh! 

Weralda Sofia Lakeman 
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