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SISSEJUHATUS 

 

Mahetootmine on Eestis hoogsalt laienenud. Suurenenud on nii mahepõllumajanduslike 

ettevõtete arv kui ka mahetootmise pindala. Üheks kiire arengu põhjuseks on alates 2000. 

aastast makstav mahepõllumajandusliku tootmise toetus, mis on mõeldud lisakulutuste ja 

saamata jäänud tulu kompenseerimiseks tavatootmisega võrreldes. Taotlemiseks peab 

ettevõte olema tunnustatud mahetootjana ning kantud mahepõllumajanduse registrisse. 

Mahepõllumajanduslike kriteeriumite täitmisega kaasnevad ulatuslikud tootmis-

tehnoloogilised muudatused, nõuetele mittevastamine võib saada takistuseks mahetootmise 

toetuse taotlemisel.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks on selgitada välja, millised on peamised taimekasvatuse ja 

aianduse tootmistüübi ettevõtete tootjapoolsed probleemid mahepõllumajanduslike 

kriteeriumite täitmisel ja mahetoetuste taotlemisel ning millised on Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ameti kui toetuste andmise korraldaja peamised taotluste 

rahastamata jätmise põhjused. 

Bakalaureusetöö uurimisülesandeks on välja selgitada mahepõllumajanduslike toetuste 

taotlemist piiravad tegurid läbi järgnevate küsimuste: 

 Millised on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames loodud erireeglid 

ning üldised printsiibid põllumajandussektori toetamiseks? 

 Kuidas rakendatakse keskkonnasäästlikku põllumajanduspoliitikat? Miks on vaja 

toetada mahepõllumajanduslikku tootmist? 

 Kuidas toetatakse mahepõllumajanduslikku tootmist ning milliseid nõudeid 

omakorda tuleb täita ettevõtetel, et kvalifitseeruda mahepõllumajanduslikuks 

tootjaks? 

 Milliseid nõudeid mahepõllumajanduslike toetuste taotlemisel on taimekasvatuse ja 

aianduse tootmistüübi ettevõtete tootjatel kõige keerulisem täita? 

 Millised on kõige enamlevinud põhjused, miks toetuse taotlused jäävad PRIA poolt 

rahastamata?  
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Uuringu teostamiseks kasutatakse nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid allikaid. 

Kvantitatiivsete andmete ja info kogumiseks kasutatakse teiseseid andmeid, milleks on 

teemaga seotud uurimustööde ja projektide aruanded, trükised, artiklid, statistilised 

näitajad avalikest andmebaasidest ning Põllumajanduse Registrite ja ja Informatsiooni 

Ameti dokumentidest. Kvalitatiivse uuringu käigus viiakse läbi ankeetküsitlus 

mahepõllumajanduslike tootjatele ning küsitlus Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti spetsialistile kui toetuste rahastava asutuse esindajale.  

Töö esimeses osas esitatakse lühiülevaade Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika 

suundadest, keskendudes enam keskkonnasõbralike majandamisviiside toetuste 

selgitamisele; tuuakse välja mahepõllumajandusliku tootmisviisi keskkonnamõju ning 

antakse ülevaade mahetaimekasvatuse kriteerimitest.  

Töö teises osas antakse ülevaade autori koostatud uuringu kohta. Tuuakse välja empiirilise 

uuringu eesmärk ning andmed. Kirjeldatakse ka uuringu läbiviimist ning valimit. Töö 

kolmandas osas antakse lühiülevaade mahepõllumajanduse senisest arengust Eestis, 

analüüsitakse empiirilise uuringu käigus saadud tulemusi nii tootjate kui ka toetuste 

rahastamist korraldava asutuse poole pealt. 
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1. MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TAIMEKASVATUSE 

TOETAMINE EUROOPA LIIDUS 

 

1.1. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika suunad 

 

Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika võeti vastu Rooma leppega 1958. aastal. Selle 

eesmärgiks on kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elutase ning 

tõsta põllumajanduse tootlikkust, stabiliseerida turge, garanteerida regulaarne toituainetega 

varustamine ning muuta hinnad tarbijasõbralikuks [Ühine pindalatoetus]. Euroopaliku 

põllumajanduse mudeli sihiks on tagada toidu ohutus ning edendada säästvat ja 

tasakaalustatud arengut kõigis Euroopa maapiirkondades, eriti neis piirkondades, kus 

tootmine on raskendatud ilmastiku tõttu. [The common agricultural policy (CAP)...]  

Ühise põllumajanduspoliitika üldised eesmärgid on jäänud aastate jooksul muutumatuteks. 

Samas mitmete reformide käigus on poliitikat muudetud kaasaaegsemaks. Senisele 

konkurentsivõimele ja tootlikkuse mõõtmele on lisandunud jätkusuutlikkuse meede. 

[Euroopa Liidu ühine ...] Nii on tulevikku suunatud reformide sihiks rohelisem poliitika- 

sektori konkurentsivõime tuleb tagada nii majanduslikust kui ka ökoloogilisest seisukohast. 

[The Common ...] Uute eesmärkidena on seatud kliimategevuse tagamine ning 

loodusvarade jätkusuutlikum majandamine, põllumajanduse konkurentsivõime 

parandamine ning maapiirkondade majanduse ja kogukondade tasakaalustatud arengu 

saavutamine, sektori tööhõive loomine ning säilitamine [Euroopa parlamendi..., artikkel 4].  

Ühise põllumajanduspoliitika 2014-2020 strateegilisteks eesmärkideks on tagada toiduga 

kindlustatus pikemas perspektiivis ning rahuldada pidevalt kasvavat toidunõudlust. 

Jätkusuutlik toiduainete tootmine peab olema kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse ja 

loodusvarade kaitsega ning maapiirkondade elujõulisuse säilitamisega. [Mis on ...] 

Euroopa Liidu ühise maaelu arengu poliitika prioriteete on kokku kuus [Eesti maaelu 

arengukava 2014-2020]:  
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 Teadmussiirete ja innovatsiooni parandamine metsandus- ja põllumajandussektoris 

ning maapiirkondades.  

 Kõigi põllumajandusvormide konkurentsivõime parandamine eri paikades ning 

põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja uuenduslike põllumajandustehnoloogiate ja 

metsade säästva majandamise edendamine.  

 Toiduahela korraldamine, loomade heaolu ning riskijuhtimise edendamine 

põllumajanduses.  

 Metsanduse ja põllumajandusega seotud ökosüsteemide ennistamine, parandamine 

ja säilitamine.  

 Ressursitõhususe edendamine ning kliimamuutuste suhtes vastupidavale 

majandusele ülemineku toetamine toiduainete- ja metsandussektoris ning 

põllumajanduses.  

 Vaesuse vähendamine, sotsiaalne kaasamine ning maapiirkondade majandusliku 

arengu edendamine.  

Eesmärkide saavutamiseks kuues prioriteetses valdkonnas peavad Euroopa Liidu 

liikmesriigid koostama maaelu arengu programmi, mis põhineb kaheksal meetmel [ÜPP 

teine sammas]: 

 Innovatsioon ja teadmussiire 

 Investeerimine, kaasajastamine, põllumajandusettevõtete ümberkorraldamine, 

noored põllumajandustootjad ja väikepõllumajandustootjad. 

 Põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetused, mahepõllumajandus ja Natura 2000 

 Kvaliteedikavad 

 Riskijuhtimise abivahendite komplekt 

 Tootjaorganisatsioonid 

 Metsandus, mägipiirkonnad ja looduslikust eripärast tingitud piirangutega alad 

 LEADER, põhiteenused, külade uuendamine ja põllumajandusväline tegevus 

Ühise maaelu arengu poliitika prioriteedid on võetud aluseks maaelu vahendite 

programmeerimisele [Eesti maaelu arengukava 2014-2020]. Kulutuste otsused langetatakse 

ühenduse tasandil ning eesmärkide täitmiseks eraldatakse vajalik eelarve. ÜPP maksed 

täiendavad põllumajandustootjate sissetulekut, tagades sellega ettevõtetele väärilise 

sissetuleku. [Euroopa Liidu ühine...] 
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Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika raames välja makstavad toetused jagunevad 

kaheks sambaks. Esimene sammas on põllumajandustootjate sissetulekute toetamiseks. 

Seda toetust antakse turukorralduse ja otsetoetuste raames ning rahastatakse täielikult 

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist. Otsetoetusteks on ühtne pindalatoetus, 

piimasektori eritoetus ja täiendavad otsetoetused [Pindalatoetuste põhimõisted]. Teises 

sambas kinnitatakse ja tugevdatakse maaelu arengu poliitikat. Teise samba eesmärgiks on 

suurendada metsanduse ja põllumajanduse konkurentsivõimet, parandada elukvaliteeti 

maapiirkondades, tugevdada primaarsektori ja keskkonna vahelist sidet ning edendada 

majandustegevuse mitmekesistamist. [ÜPP teine sammas]. Põllumajanduspoliitika 

turutoetusi ja eksporditoetusi on järjest vähendatud ning ressursid on ümber suunatud 

eesmärgipärasematesse lahendustesse. [Euroopa Liidu ühine ...] 

Liikmesriigi koostatud maaelu arengu programmi kolmanda meetme, põllumajanduse 

keskkonna- ja kliimatoetused, mahepõllumajandus ja Natura 2000, raames on valik 

põllumajanduse keskkonna- ja kliimatoetusi selleks, et säilitada ja edendada vajalikke 

muutusi põllumajandustavades, mis avaldavad positiivset mõju keskkonnale ja kliimale. 

[ÜPP teine sammas].  

Tänu ühise põllumajanduspoliitika reformidele kasutatakse üha keskkonnasõbralikemaid 

põllumajandusmeetodeid. Tootjad tunnevad vajadust hoolitseda meie loodusvarade eest, 

kuna loodusest sõltub nende toodang. Kõrvalmõjude vältimiseks julgustab Euroopa Liit 

põllumajandustootjaid tegema oma tööd võimalikult keskkonnahoidlikult ning säästvalt. 

Sellest tulenevadki tootjate ülesanded: kaitsta loodust ning elurikkus ja toota toitu. Nii 

tänaste, homsete kui ka tulevaste põlvede jaoks on loodusvarade mõistlik kasutamine 

ülimalt tähtis. Läbi keskkonnasäästlikuma põllumajanduse tagatakse parem elukvaliteet. 

[Põllumajandus....: 4] 

Alates 1990. aastate keskpaigast on olnud mahepõllumajandus üks paljudest 

põllumajanduslik keskkonnatoetuste kava osadest koos keskkonnasõbraliku majandamise, 

ohustatud tõugu loomade säilitamise, kohalikku sorti taimede kasvatamise edendamise 

ning poolloodusliku koosluse hooldamise vajaduse teemadega (Nõuetele vastavus: 2). 

Nüüd aga on mahepõllumajandus eraldiseisev meede maaelu arengu programmis. Uute 

sätete eesmärk on parandada mahepõllumajanduse olekut ühises põllumajanduspoliitikas. 

[CAP reform 2014 - 2020]  
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1.2. Põllumajandusliku keskkonnatoetuse, sealhulgas 

mahepõllumajandusliku tootmise toetuse rakendamine Eestis 

 

Eestis on põllumajanduslikku keskkonnatoetust sarnaselt ELi toetussüsteemile (kuid 

esialgu üheaastase kohustusega) makstud juba alates 2000. aastast, mil alustati toetuse 

maksmist mahepõllumajandusliku tootmise ja eesti maakarja pidamise eest. Lisaks 

üleriigiliselt makstavate toetusele alustati järgmisel aastal teiste põllumajandusliku 

keskkonnatoetuse meetmete rakendamisega pilootaladel, kus toetati lisaks üleriigiliselt 

toetatavatele tegevustele keskkonnasõbralikku majandamist, eesti hobuse kasvatamist, 

kiviaia taastamist ja hooldamist, võsastunud riigimaa hooldamist ning tiigi ja mitmeliigilise 

põõsasriba rajamist. [Seletuskiri] 

Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga on toetuste aluseks olnud Eesti maaelu arengukava 

põllumajandusliku keskkonna toetuse meede. Kogutoetussummast 20% on Eesti riigi 

kanda ning 80% katab Euroopa Liit. (Mahe... 2008: 12) Perioodil 2004–2006 rakendati 

Eestis MAK põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme raames järgmisi tegevusi 

[Seletuskiri]: 

1. Baastegevusena keskkonnasõbraliku tootmist, mida võisid taotleda kõik toetuse 

taotlejale esitatavatele nõuetele vastavad põllumajandustootjad ja mis on 

lisategevuse eeltingimus; 

2. Lisategevustena mahepõllumajandusliku tootmist ja kiviaedade rajamist, taastamist 

ja hooldamist, mida võisid taotleda kõik toetuse taotlejatele esitatavatele nõuetele 

vastavad põllumajandustootjad, kes täidavad keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid. 

3. Eritegevusena kohalikku ohustatud tõugu loomade kasvatamist, mida võisid 

taotleda kõik toetuse taotlejale esitatavatele nõuetele vastavad 

põllumajandustootjad 

Perioodil 2007-2013 Eesti maaelu arengukava raames rakendatud meetmed jagunesid 

alljärgneva nelja telje vahel: põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime 

parandamine keskkonna ja paikkonna säilitamine; maapiirkondade elukvaliteet ja 

maamajanduse mitmekesistamine ja LEADER. Teine telg, keskkonna ja paikkonna 

säilitamine, jagunes seitsmeks erinevaks meetmeks, mahepõllumajandusliku tootmise 
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toetust (alameede 2.3.2) rakendati meetme 2.3, põllumajandusliku keskkonnatoetuse 

raames. (Eesti maaelu arengukava 2007-2013...) 

Keskkonna ja paikkonna säilitamise eesmärkideks oli soodustada keskkonnasõbralike 

majandamisviiside kasutuselevõttu ja jätkuvat kasutamist põllumajanduses, kaitsta ja 

suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning kaitsta mulla- ja veeseisundit, 

laiendada keskkonnasõbralikku planeerimist põllumajanduses ning tõsta 

põllumajandustootjate keskkonnateadlikkust. [Seletuskiri] 

Uus Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika hõlmab ajavahemikku 2014–2020. 

Keskkonna ja kliimaga seotud meetmeid on tugevdatud. Nende rakendamine jääb 

kohustuslikuks ning vähemalt 30% maaelu arengu kogueelarvest peab olema suunatud 

keskkonnameetmetele ning kliimamuutustega kohanemisele ja nende mõju leevendamisele 

nii põllumajandus- kui ka metsandussektoris. Keskkonnasäästlikumaks muutmise 

meetmete topeltrahastamine mõlema samba kaudu on muudetud võimatuks, millega 

tagatakse, et põllumajandusettevõtjatele ei maksta sama tegevuse eest kaks korda. [ÜPP 

reform]  

Uuel perioodil on maaelu arengu programmis mahepõllumajandusliku tootmise jaoks 

eraldi meede, mis koosneb kahest alammeetmest: mahepõllumajanduslikule tootmisele 

ülemineku alameede ja mahepõllumajandusliku tootmisega jätkamise alameede. 

Ülemineku toetuse nõuded on täpselt samad kui mahepõllumajandusliku tootmisega 

jätkajatel, aga toetusmäärad on kõigil ühikumääradel 10% kõrgemad. Uute sätete eesmärk 

on parandada mahepõllumajanduse olekut ühises põllumajanduspoliitikas. 

[Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 2015-2020]  

Perioodil 2014-2020 on Euroopa Liidu ühise maaelu areng jaotatud kuude prioriteetsesse 

valdkonda. Neljanda prioriteedi, metsanduse ja põllumajandusega seotud ökosüsteemide 

ennistamise, parandamise ja säilitamise, eesmärgiks on põllumajandusmaa 

keskkonnasõbralik ja piirkondlikke eripärasid arvestav kasutamine, elurikkuse tagamine, 

traditsiooniliste maastike ja kõrge loodusväärtusega põllumajanduse ja metsanduse 

säilimine. [Eesti maaelu arengukava 2014–2020] 

Põllumeestele makstavad toetused mahepõllumajandusele üleminekuks või sellega 

jätkamiseks peaksid innustama põllumajandustootjaid osalema erinevates kavades. Sellisel 

juhul saavad tootjad hõlpsamini täita ühiskonna suurenenud nõudlust loomade heaolu ning 
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keskkonnasäästlikumate põllumajandustavade kasutamise järele. Mahepõllumajandusest 

saadava kasu maksimeerimiseks tuleb soodustada tootjate omavahelist koostööd ning 

kollektiivlepinguid, et sel viisil hõlmata suuremaid alasid. [Euroopa Parlamendi... (23)] 

 

 

1.3. Maheviljeluse kasulikkus ning nõuded mahetaimekasvatajatele 

 

1.3.1. Mahepõllumajandusliku tootmisviisi keskkonnamõju 

 

Mahepõllumajandus on looduslik tootmisviis, kus taimede, loomade ja mulla vahel on 

kooskõlastatud suhted. Vaid kõigi osade sujuvas koostöös suudab selline süsteem ise 

edukalt taastada tarvitatud ained [Mahepõllumajandus, Veterinaar ja Toiduamet].  

Mahepõllumajanduslik tootmine on keskkonnale kasulik. Esiteks on mahepõllumajandus 

pikas perspektiivis jätkusuutlik. Paljud on täheldanud, et muutused keskkonnas on 

pikaajalised. Mahepõllumajandus toodab toitu, samal ajal luues ökoloogilise tasakaalu ning 

vältides mulla viljakuse langust ja kahjurite probleeme. Teiseks mahepõllumajandus 

säilitab mulda. Külvikord, kasvatatavad kultuurid, orgaaniliste väetised ning pindharimine 

on kesksel kohal orgaanilises tootmises. Need säilitavad mulla loomastiku ning taimestiku, 

parandavad mulla struktuuri ning loovad stabiilsema mullastiku süsteemi [What are...] 

Väiksem energiakulu mahetootmises tuleneb sellest, et ei kasutata taastumatutel 

ressurssidel põhinevaid energiamahukaid sünteetilisi mineraalväetisi ja 

taimekaitsevahendeid (Pehme, 2012). Selliste võtete kasutamine vähendab oluliselt ka 

pinnase erosiooni. Muld pole erosioonile nii vastuvõtlik, mulla bioloogiline mitmekesisus 

on suurenenud ning toitainete kaod vähenenud, mis omakorda aitab säilitada ja suurendada 

mulla tootlikkust. [What are ...] 

Paljudes põllumajanduspiirkondades on põhjavee reostus tänu sünteetiliste väetiste ja 

pestitsiidide kasutamisele väga suur probleem. Kuna nende kasutamine on 

mahepõllumajanduses keelatud, on need asendatud orgaaniliste väetistega, mille tõttu on 

säilitatud suurem bioloogiline mitmekesisus, parandatud mulla struktuuri ning vee puhtust. 

Hästi juhtitud orgaanilised süsteemid suudavad oluliselt vähendada põhjavee reostust. 

[Sealsamas] 
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Mahepõllumajandus vähendab taastumatu energia kasutamist, vähendades vajadusi 

keemilistele toodetele. Samuti aitab mahepõllumajandus leevendada kasvuhoone efekti 

ning kliima soojenemist läbi võime sisuda süsinikku pinnases. Mitmed uuringud on 

näidanud, et mulla orgaanilise süsiniku sisaldus on mahepõllumajandusaladel oluliselt 

kõrgemad. Mida rohkem jääb orgaanilist süsinikku mulda, seda suurem on võimalus 

võidelda kliimamuutuste vastu. [Sealsamas] 

Mahepõllumajandus tagab bioloogilise mitmekesisuse. Mahetootjad on järelvaatajad kui 

kasutajad bioloogilise mitmekesisuse kõikidel tasanditel. Geeni tasandil, puhitud seemned 

on eelistatud, sest neil on suurem vastupidavus erinevatele haigustele ning 

kliimamuutustele. Liikide tasandil on erinevad kombinatsioonid taimede ja loomade vahel 

et optimeerida toitainete ja energia taaskasutust põllumajanduslikus tootmises. 

Ökosüsteemi tasandil hoiab mahepõllumajandus looduslikke alasid ning luuakse sobivaid 

paiku metsloomadele. Mitmed uuringud on näidanud et tänu mahepõllumajandusele on 

bioloogiline mitmekesisus oluliselt suurenenud viimaste aastate jooksul. [sealsamas] 

Üleminek mahepõllumajandusele on väljakutse, mis seisneb vajalike teadmiste ja oskuste 

omandamises ning tootmise ümberkorraldamises võimalikult väikeste kuludega. 

Ülemineku motiive tuleb hoolikalt kaaluda ning turu leidmine ei ole neist viimase hulgas. 

Oluline on selgelt hinnata, kas püstitatud eesmärk on konkreetseid tingimusi arvestades 

saavutatav. (Mahe... 2008: 19) 

 

 

1.3.2. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse kriteeriumid 

 

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse tootmise eesmärkideks on suurendada ja säilitada 

bioloogilist maastikulist mitmekesisust ning parandada ja säilitada mullaviljakust ja 

veekvaliteeti, aidata kaasa mahetoodangu mahu suurenemisele ning toetada 

mahepõllumajanduse arengut ning suurendada ja toetada mahepõllumajanduse 

konkurentsivõimet. [Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAK meede 2.3.2) 2014] 

Maheviljelusega alustamisel tuleb välja töötada liblikõielisi kultuure sisaldav külvikord, 

taimekasvatus- ja väetusplaan. Maheviljelusse sobib ainult mahepõllumajandusliku 

päritoluga taimne ja seemne paljundusmaterjal. Vaid erandkorras võib kasutada keemiliselt 
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puhtimata tavaseemet. Istutusmaterjali puhul aga eraneid ei tehta, seemnest ettekasvatatud 

istutusmaterjal peab olema alati kasvatatud mahepõllumajanduslikult. [Peamised...] 

Mullaviljakuse suurendamiseks kasutatakse orgaanilisi väetisi nagu sõnnik, kompostid, 

virts, haljasväetised ning adru. Vajadusel võib kasutada looduslikku päritolu mineraale 

ning kui samas talus ei ole loomakasvatust või kui selle kõrvaltoodangust ei piisa, võib 

kasutada ka tavapõllumajandusest pärit oleva sõnnikuga. [Sealsamas] 

Mahepõllumajanduses kõige olulisem on kahjureid ärahoidev tõrje. Sünteetiliste 

taimekaitsevahendite, herbitsiidide, insektitsiidide ja fungitsiidide kasutamine on 

mahepõllumajanduses keelatud. Peamised ennetavad tõrjed on külvikordade rakendamine, 

otstarbekohaline ja õigeaegne mullaharimine, kahjukindlamate sortide kasvatamine, 

loodusliku mitmekesisuse säilitamine ning kultuurile optimaalsete kasvutingimuste 

loomine. [Sealsamas] 

Mahepõllumajandusele ülemineku puhul tuleb eelnevalt täita mahepõllumajandusliku 

taimekasvatuse eeskirju. Mahepõllumajanduse 12 nõuet on järgmised (Palts jt 2012:14-25): 

 Põllumassiivide kaart; 

 Seeme ja taimne paljundusmaterjal; 

 Eristatavus, nii kasutataval maal, tootmisel, ladustamisel, kui ka väetiste ja 

taimekaitsevahendite hoidmisel; 

 Mahe- ja tavatootmine samas ettevõttes ehk paralleelne tootmine; 

 Väetamine ehk külvikord ning väetiste kasutamine, samuti sõnniku kasutamine 

põllul; 

 Taimekaitse; 

 Märgistamine; 

 Taimekasvatussaaduste vedu; 

 Arvestuse pidamine, nii põlluraamatu, ettevõttesse toodud saaduste kui turustatud 

saaduste kohta; 

 Taimede või seente korjamine mitteharitavatelt aladelt; 

 Seenekasvatus; 

 Hüdropooniline tootmine  

Mahepõllumajandusele üleminek algab üleminekuperioodiga. Alates tunnustamise taotluse 

esitamise päevast ei saa toodangut märgistada mahepõllumajanduslikuna. 
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Üleminekuperiood loetakse lõppenuks, kui mahepõllumajanduse eeskirju on järgitud 

vähemalt kaks aastat enne külvi, muude mitmeaastaste taimede kui söödataimede puhul 

vähemalt kolm aastat enne mahepõllumajandustoodete esimest koristus ja rohumaa või 

mitmeaastaste söödataimede puhul vähemalt kaks aastat enne nende kasutamist 

mahepõllumajandusliku söödana. Enne üleminekuperioodi lõppemist ei tohi mingil viisil 

viidata mahepõllumajanduslikule päritolule. (Palts jt 2012: 9) 

Üleminekuaja edukus põhineb suures osas oskuslikul planeerimisel. Välja tuleb töötada 

just kohalikke tingimusi arvestav optimaalne ülemineku kava, mille kõige tähtsam osa on 

külvikorra sisseviimise plaan. (Mahe... 2008: 19) Kuigi Eestis pole põhjalikku 

majandusanalüüsi tehtus seoses üleminekuga, saab praeguste mahetootjate kogemuse 

põhjal väita, et majanduslik tagasilöök seoses üleminekuga ei ole suur. Arvestada tuleb 

saagilangusega, kuid ära jäävad agrokemikaalide kulutused ning lähitulevikus on 

tõenäoline saada toodangu eest tavahinnast paremat hinda. (sealsamas: 20) 

Tavapõllumajanduselt mahepõllumajandusele üleminekuga kaasnevad tehnoloogilised 

muudatused, mille ulatus ja kulukus sõltuvad ettevõtte varasemast majandamisest, 

tootmistüübist kui ka kasutatavast tehnoloogiast. Arvatakse, et segatootmise ettevõtetes, 

milles on ühendatud nii taime- kui ka loomakasvatus, on üleminek lihtsam. Lihtsamaks 

teeb ülemineku ka neis ettevõtetes, milles on mahepõllumajanduslike põhimõtteid järgitud, 

milles tootmine ei ole intensiivne, kus on rakendatud külvikorda ja viljavaheldust ning 

mineraalväetisi ja taimekaitsevahendeid ei ole palju kasutatud. (Mahetootmisele...:2011: 

11) 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotlejate hulk on alates aastast 2004 

kahekordistunud. Mahepõllumajanduslikku tootmisega alustatakse, sest soovitakse toota 

loodussõbralikumalt, kuid vähem räägitakse sellest, kuidas mahetootjad tulevad toime 

mahepõllumajanduslike kriteeriumite täitmisega ja nõuetega kaasnevate ulatuslike 

tootmistehnoloogilised muudatustega ning kas ja milliseid probleeme esineb mahetoetuste 

taotlemisel.  

Empiirilise uuringu käigus, mille eesmärgiks on kaardistada nii tootja- kui ka rahastaja 

poolsed probleemid kriteeriumite täitmisel ning toetuste taotlemisel, kasutatakse nii 

kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid. Kvantitatiivse uuringu eesmärgiks oli välja 

tuua ja analüüsida arvnäitajaid mahepõllumajanduslike taimekasvatuse ettevõtete arengu 

ning mahetoetuste taotlemise kohta Eestis. Vajalike andmete ja info kogumiseks 

kasutatakse teiseseid andmeid, milleks on teemaga seotud uurimustööde ja projektide 

aruanded, trükised, artiklid, statistilised näitajad avalikest andmebaasidest ning PRIA 

dokumentidest.  

Kvalitatiivse uuringu aluseks olevad esmased andmed koguti kahe küsitluse teel, kuna 

küsimustik on levinumaid andmekogumise meetodeid nii kvalitatiivses kui ka 

kvantitatiivses uuringus. Ankeetküsimustikku välja töötamisel kasutati nii suletud kui 

avatud küsimusi (Õunapuu: 148-170). Suletud küsimusi kasutati taustandmete kogumiseks 

ettevõtja, ettevõtte, mahetoetuste taotlemise kohta ning valikvastuste andmiseks. Avatud 

küsimustega, millel vastusevariandid puudusid ning vastaja võis vabalt vastata, uuriti 

vastajate arvamusi ning hoiakuid. 

Esimene ankeetküsitlus oli suunatud taimekasvatuse ja aianduse tootmistüübi 

mahetootjatele. Tootjatele suunatud küsitluse eesmärgiks oli selgitada välja, millised on 

peamised tootjapoolsed probleemid mahepõllumajanduslike kriteeriumite täitmisel ning 

mahepõllumajanduslike toetuste taotlemisel.  

Kvalitatiivse uuringu läbiviimiseks on vaja üldkogumit. Üldkogumi moodustab 

uurimisülesande sisuga piiritletud kõigi uurimisobjektide kogum (Tooding, 2007: 123). 
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Valimi suuruseks ostus 1312 ettevõtet, kontaktandmed saadi Põllumajandusameti 

kodulehelt. Küsitlus oli eestikeelne ja toimus veebipõhiselt (Google Docs 

veebikeskkonnas). Küsimustik saadeti e-maili teel, mis koosnes uuringu eesmärgist ning 

küsitluse lingist, Antud andmete põhjal ankeet ei jõudnud kohale 42-le ettevõttele. 

Vastanud ettevõtete arv oli 135, mis oli andmete analüüsiks piisav. Nendest 28 ettevõtte 

põllumajandusmaa ületas 200 hektari piiri, mis tõi valimisse nii suur- kui väikeettevõtted. 

Küsitluse viisiks valis autor ankeetküsitluse just seetõttu, et tootjaid on palju ning sel juhul 

on võimalik saada rohkemate tootjate vastused.  

Ankeetküsitlus on toodud lisas 1 ning ankeet oli üles ehitatud järgmistesse plokkidesse – 

ettevõtte üldandmed, mahepõllumajandusliku tootmisega alustamine, mahetoetuste 

taotlemine, mahetoodangu realiseerimine, mahetootmise jätkusuutlikkus ning vastaja 

üldandmed. Ankeet koosnes kokku 27-st küsimusest: 24-st põhiküsimusest ja kolmest 

taustinformatsiooni küsimusest (vanus, haridusvaldkond, põllumajandusvaldkonnaga 

seotus). Küsitlus oli eestikeelne ja toimus veebipõhiselt. Küsimustik saadeti e-maili teel, 

mis koosnes uuringu eesmärgist ning küsitluse lingist.  

Teine küsitlus oli suunatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 

spetsialistile, Karin Lepmetsale. Selle küsitluse eesmärgiks oli selgitada taotluste 

menetlemise korda ning tuua välja peamised põhjused, miks mahepõllumajanduse 

taotlused jäävad rahastamata.  
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse areng Eestis 

 

Eestis peetakse organiseeritud mahepõllumajandusliku liikumise alguseks aastat 1989, sel 

aastal sai alguse Eesti Biodünaamika Ühing. EBÜ-s töötati välja ülemaailmse 

mahepõllumajandusorganisatsiooni IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements) standardite alusel Eesti esimesed ökoloogilised põllumajanduse 

standardid, võeti kasutusele kaubamärk ÖKO ning hakati mahetootjaid kontrollima. 

(Mahe... 2015: 8) 

Eestis reguleerivad mahepõllumajandust Euroopa Liidu määrused, mahepõllumajanduse 

seadus ning selle rakendusaktid. [Õigusaktid] Esimene mahepõllumajanduse seadus 

sätestas, et mahepõllumajandus on elava looduse seaduspärasustest lähtuv ning taastuvatel 

loodusressurssidel põhinev põllumajandus, kus on keelatud keemiliselt töödeldud või muul 

viisil koheldud ainete kasutamine. Juba 1997. aasta seaduses on välja toodud, et riik toetab 

mahepõllumajandust. Sel ajal määrati toetuse suurus kindlaks igal aastal riigieelarvega 

Põllumajandusministeeriumi taotluste alusel. [Mahepõllumajanduse seadus, 1997] 

Mahepõllumajanduse valdkonnas hakkas aktiivselt tegutsema Ökoloogiliste Tehnoloogiate 

Keskus, kes korraldab koolitusi, annab välja infomaterjale ning viib ellu arendusprojekte. 

Lisaks asutati 2000. aastal Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, kes samuti tegeleb 

mahepõllumajanduse edendamisega. Esimene mahetootjate ühistu loodi 2003. aastal. Seni 

ainus ühistu TÜ Eesti Maheliha, mille eesmärk oli tuua turule kodumaine liha. 2007. 

aastaks muutus nimi TÜ Eesti Mahe, sest töö käigus ühistu visioon laienes ja tegutsema 

hakati ka teiste tootegruppidega. (Mahe... 2008: 12) 

Viimastel aastatel on suurem rõhk pööratud mahetöötlemisele ja –turustamise arengule. 

Mahepõllumajandusturu on esiplaanile tõstnud reformid põllumajanduspoliitikas, milles 

rõhk on suunatud turule ning tarbijate nõudlustele vastava toote tarnimisele [Õigusaktid]. 

2014. aasta lõpus tegeles mahepõllumajandusliku käitlemisega 213 ettevõtet. Nende hulgas 

töötlejad, pakendajad, toitlustajad, ladustaja ja turustajad. Kõige laiem valik mahetoodetele 
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on ökopoodides, kuid tavapoodides müüakse mahetoitu käibe poolest rohkem. Tarbijate 

huvi mahetoitu osta on tuntavalt suurenenud viimastel aastatel. [Mahepõllumajanduse 

register, 2015] 

Mahetootjaid oli aastal 1999 juba 89 ettevõtet. 2013. aastaks on mahetootjate arv kasvanud 

1553, ehk mahetootjate arv on rohkem kui 17 korda suurenenud (Mahe... 2015: 19). 2014. 

aasta lõpu seisuga oli mahepõllumajanduse registris 1542 tootmisettevõtet (Joonis 1). 

Vaatamata sellele, et 2014. aastal mahepõllumajandusega alustajatele toetus ei makstud ja 

eelnev aasta oli vaheaasta enne uue maaelu arengukava rakendumist, alustas 

mahepõllumajandusega 97 uut ettevõtet. Mahepõllumajandusega lõpetajaid oli siiski 

rohkem ning esmakordselt vähenes tootjate arv võrreldes eelmise aastaga (Järvsoo, 2015).  

 

 

Joonis 1. Mahepõllumajandusmaa pindala hektarites (tuhat) ja mahetootjate arv Eestis 

aastatel 1999-2014. Allikas: Vetemaa, 2014, Järvsoo 2014  

 

2014. aastal esitati tunnustamise taotlusi kokku 134, neist 11 juhul oli tegemist registris 

olevate ettevõtete jagunemisega. Tunnustuse taotlusi esitanud tootjatest loobus kuus 

ettevõtjat, lisaks ühte ettevõtet ei tunnustatud nõuetele mittevastavuse tõttu. Tunnustamise 

otsuseid tehti 127, millest 97 olid uued ettevõtted. Tunnustusi tunnistati kehtetuks 142 
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ettevõttel, neist 108 olid lõpetanud mahetootmise, 31 juhul lõpetati ainult 

maheloomakasvatus ning seemnete ettevalmistamise ja turuleviimisega lõpetas neli 

ettevõtet. (Järvsoo, 2014) 

Mahetootmine on laienenud väga tempokalt, üheks põhjuseks võib lugeda alates 

2000. aastast makstavat hektaritoetust. 2013. aastaks oli mahepõllumajandusliku maa 

pindala kasvanud 153426 hektarini (Tabel 1), mis moodustab 16,3% kogu 

põllumajanduslikust maast. Püsirohumaa moodustab üle poole (54,9%) 

mahepõllumajandusmaast, suure osatähtsusega on ka põllumaal kasvatatava söödakultuuri 

(19,9%) ning teravilja kasvupind (15,1%).  

 

Tabel 1. Mahepõllumajanduskultuuride kasvupind aastal 2013, ha. Allikas: (PM072) 

  2013 

Mahepõllumajanduskultuuride kasvupind kokku 153 426 

Teravilja kasvupind 23 090 

Kaunvilja kasvupind 2 299 

Rühvelkultuuride kasvupind 211 

Tehniliste kultuuride kasvupind 3 465 

Köögivilja ja maasika kasvupinda 172 

Söödakultuuride kasvupind põllumaal 30 548 

Püsirohumaa 84 280 

Viljapuu- ja marjaaiad 1 675 

Kesa 5 429 

Muude kultuuride kasvupind 2 257 

 

Mahepõllumajandusliku maad oli 2014. aastal kokku 158071 hektarit, mis võrreldes 

2013. aastaga on 3% suurem (Tabel 2). Peaaegu pool teraviljast mis kasvatatakse on kaer. 

Kaunvilja osatähtsus võrreldes 2013. aastaga suurenes 40% ning rüpsi kasvupind suurenes 

39%. (Järvsoo, 2015) Ülemineku aja läbinud mahemaad oli 138 347 hektarit.  
 

Tabel 2. Mahepõllumajanduslik taimekasvatussaaduste tootmine aastatel 2013 ja 2014. Allikas: 

Järvsoo 2014 

 2013 2014 Muutus % 

Mahepõllumajanduslik maa kokku, ha 153 426 158 071 3 

Üleminekuaja läbinud maa, ha 131 610 138 347 5 

Teravili, ha 23 090 27 182 18 

Kaunvili, ha 2 299 3 228 40 

Raps, rüps, ha 2 967 4 110 39 

Kartul 199 205 3 

Avamaa köögivili 132 115 -13 

Maasikas 36 32 -11 

Viljapuu- ja marjaaed 1 669 1 695 2 
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Keskmine mahepõllumajandusmaa pindala on 103 hektarit. Kümnel suurimal 

maheettevõtjal on üle 1000 hektari mahepõllumajandusliku maad. 

TÜ Wiru Vili, mis asub Tartumaal ning mille kogupind on 1550 hektarit on käivitanud 

maheteravilja terminali ning teinud tootjatega head koostööd, mille tagajärjel kasvas 

teravilja kasvupind 18%. Just ühistegevuse arengus nähakse uusi võimalusi 

mahetaimekasvatuse edasiseks arenguks.  

 

 

3.2. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuste taotlemine Eestis 

aastatel 2004-2014 

 

Mahetootjate kasvuga kasvab ka toetuse taotluste arv. Joonisel 2 on ära toodud taotluste 

esitajate arv ning määratud taotluste arv Eestis 2004-2014. Jooniselt on näha, et taotluste ja 

määratud taotluste arv on olnud pidevas kasvus kuni 2013. aastani, vähenedes 2014. aastal 

võrreldes 2013. aastaga vastavalt 88 taotluse ja 71 taotluse võrra. Taotluste vähenemist 

autor põhjendab sellega, et 2014 oli vaheaasta, kus ei saanud taotleda üleminekutoetusi. 

 

Joonis 2. Taotluste esitajate arv ja määratud taotluste arv Eestis aastatel 2004-2014. Allikas: 

PRIA statistika 

 

Määratud taotluste ja tegelike taotluste vahe on iga-aastaselt umbes 50 taotlust, kuid on ka 

mõningaid erinevusi aastatel, näiteks 2010. aastal, kus jäi rahuldamata vaid 28 taotlust. 

Kõik taotlused, mis PRIA-sse esitatakse ei vasta nõuetele, mistõttu ei saa tootjale jagada 

7
8

0
 9

7
6

 1
1

2
6

 

1
1

6
8

 

1
1

9
5

 

1
1

9
6

 

1
2

6
8

 

1
3

2
7

 

1
3

8
8

 

1
4

4
8

 

1
3

6
0

 

7
2

8
 9

2
3

 1
0

6
3

 

1
1

1
2

 

1
1

6
0

 

1
1

5
5

 

1
2

4
0

 

1
2

9
2

 

1
3

4
2

 

1
4

0
2

 

1
3

3
1

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

T
ao

tl
u
st

e 
ar

v
 

Taotlejate arv Määratud taotluste arv



20 

toetust, vähemalt mitte täielikult. Selleks, et saada tootjate taotlused saaksid täielikku 

määramise, tuleb tootjatel täita kõik vajalikud nõuded. Võimalik on jagada toetusi ka mitte 

täielikult esitatud pinna kohta. Toetuste mitterahastamise põhjusteks võibki lugeda 

pindalade erinevused Põllumajandusameti ja PRIA andmete vahel. Lisaks on tootjad välja 

toonud iseenda vead taotluste esitamisel.  

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse taotletud pind on pidevalt suurenenud. Suurt 

kasvu taotletud pinnas on märgata perioodil 2008-2010, kus kahe aastaga kasvas taotletud 

ühiku pind üle 32000 hektari (Joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Taotletud ja määratud pind Eestis aastatel 2004-2014, tuhat hektarit. Allikas: PRIA 

statistika 

 

Alates sellest perioodist kuni 2013. aastani kasvas taotletud pind ligi 10 000 hektarit aastas, 

kuid 2014. aastaks langes pind ligi 1000 hektari võrra. Määratud pind püsib kuni 2000 

hektari võrra madalamal tasemel kui taotletud pind. Kõige meeldivam aasta tootjatele oli 

2010. aasta, kus taotletud ja määratud pinna vahe oli vaid 711 hektarit.  

PRIA toetuste aruandluse põhjal on 2004. praeguseni üldine põllukultuuride kasvupind 

kolmekordistunud. Aastal 2004 kasvatati kultuure kokku üle 40 tuhande hektari ulatuses. 

Sellest ligi 17 tuhande hektari peal kasvatati heintaimi (Tabel 3). PRIA poolt avaldatud 

statistikas kasvupinnalt järgmine oli üle 6000 hektariga heintaimed, liblikõieliste ja 

kõrreliste segu. Lisaks kasutati heintaimede ja kõrreliste segu 5400 hektari ulatuses. Kõige 
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enamlevinud liblikõieline heintaim oli ristik, mida kasvatati 2000 hektaril. 2004. aastal oli 

kõige populaarsem kaer, mida kasvatati 1800 hektaril. 

 

Tabel 3. Toetustega määratud taotluste kultuuride kasvupind aastatel 2004, 2009, 2014. 

Allikas: PRIA statistika 

  2004 2009 2014 

Heintaimed 16825 29463 67085 

Hein, liblikõielised, kõrrelised 6227 13719 16042 

Hein,kõrrelised 5487 12190 2530 

Ristik 2009 6636 7910 

Kaer 1807 7599 10488 

Mustkesa 1410 3241 2025 

Oder 1375 3269 1942 

Hein,muud liblikõielised 1328 2436 937 

Nisu 660 1836 3999 

Rukis 591 2147 3585 

 

Vaadeldes 2009.aastat kasvatati heintaimi juba ligi 30 tuhandel hektaril, mis on peaaegu 

samapalju kui 2004.aasta kogu kasvatatavad kultuurid. Kokku kasvatati vaadeldaval aastal 

kultuure ligi 89 tuhandel hektaril. Võrreldes 2009. aastat 2004 aastaga on kolme 

populaarsema kultuuri kasvupinnad kahekordistunud. Kaera kasvupind on kasvanud üle 

7000 hektari ning ristiku kasvupind on üle 6600 hektari. Ristik on väga hea eelvili 

teraviljadele.  

2014. aastaks oli kultuuride kogupind kasvanud 133 tuhande hektarini. Kõige suurema 

kasvu nende aastate jooksul on teinud rohttaimed, moodustades 2014. aastaks üle poole 

kogu kasvatatavate kultuuride pindalast. Lühiajalise rohumaa kultuuridest populaarseim 

siiani on ristik, mida kasvatati antud aastal ligi 8000 hektari ulatuses. Liblikõieliste ning 

kõrreliste segu kasvatati 16000 hektaril ning teraviljadest püsis populaarseim kaera 

kasvatamine.  

Maheviljeluses on väga laialt levinud liblikõieliste segamine heintaimede ja kõrrelistega. 

Selliste oluliste võtmekultuuridega suurendatakse viljakust ning elustatakse mulda. 

Liblikõieliste-kõrreliste segukülvides üks liik täiendab teist. Liblikõieliste ning kõrreliste 

segu suurendab mullas orgaanilise aine sisaldust, parandab mullastruktuuri, on 

toiduallikaks mullaelustikule, seob toitaineid, aktiveerib mullas toimuvaid bioloogilisi ja 

keemilisi protsesse ning seob õhulämmastikku.  
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3.3. Mahetaimekasvatajatele suunatud ankeetküsitluse tulemused  

 

3.3.1. Taustinformatsioon küsitlusele vastajatest 

 

Valimi suuruseks ostus 1312 taimekasvatuse ja aianduse tootmistüübi ettevõtet, mille 

kontaktandmed saadi Põllumajandusameti kodulehelt. Vastanud ettevõtete arv oli 135, mis 

oli andmete analüüsiks piisav. 28 ettevõtte põllumajandusmaa ületas 200 hektari piiri, 

seega olid esindatud nii väike- kui suurettevõtted.  

Ankeetküsitluses esimeses plokis (küsimused 1-3) uuriti ettevõtte üldandmeid ning 

kuuendas plokis (küsimused 25-27) vastaja üldandmeid (vanus, haridusvaldkond, 

põllumajandusvaldkonnaga seotus).  

Ankeetküsitlustele vastajate keskmine vanus oli 51 aastat. Enamus vastajatest omas 

põllumajanduslikku haridust (55%). Põllumajandusvaldkonnaga on seotud olnud üks tootja 

juba 53 aastat, olles ise 72 aastane. Kõige vanem vastaja oli 79 aastane, kes on 

põllumajandusvaldkonnaga seotud olnud juba 50 aastat. Küsitluses osalenutest kõige 

noorem on 24 aastane tootja, kes on põllumajandusega tegelenud juba lapsest saati, sellest 

autor järeldab, et tootmine on üle võetud oma vanematelt. Kuni 30 aastaseid tootjaid oli 

küsitluses kuus.  

Küsitlusele vastajate suhteliselt kõrge keskmine vanus iseloomustab kogu Euroopa Liidu 

põllumajandussektorit, kus kaks kolmandikku Euroopa põllumajandustootjatest on täna 

vanemad kui 55 eluaastat, järeltulev põlvkond rändab maapiirkonnast minema ning tekivad 

puudujäägid uue ja noore tööjõu järele. [The Common...: 15]  

Ankeedile vastanud tootjatest 16 ettevõtte asukoht oli Tartumaal, 15 Raplamaal, 12 tootjal 

asus Viljandi- ja Võrumaal. Pärnumaalt oli vastanuid 11 ning Lääne- ning Saaremaalt oli 

10 vastajat. Ülejäänud maakondadest oli vastajaid alla kümne. Mahepõllumajanduse 

registri andmetel on mahetootjate arv suurim Võrumaal, mahemaa pindala suurim aga 

Saaremala. Mahetootmine on levinud kal Tartu-, Viljandi-, Pärnu-, Rapla- ja Läänemaal. 

[Mahepõllumajanduse register] 
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Tootjatel tuli valida põllukultuuride nimekirjast need kultuurid, mida nad mahedana 

kasvatavad. Ootuspäraselt 135st küsitletud ettevõttest 74 kasvatab pikaaajalisi 

kultuurrohumaid ning 73 ettevõtet teravilja (Joonis 4). 

 

Joonis 4. Kasvatatav mahekultuur ettevõttes, vastanute arv. Allikas: Autori koostatud 

ankeetküsitluse põhjal  

 

Pooled küsitletutest kasvatavad ka looduslikku rohumaad ning natuke alla pooltel 

ettevõtetel on olemas lühiajaline rohumaa. Need neli põllukultuuri on vastanud tootjate 

hulgas kõige populaarsemad. Vastanutest 35 ettevõtet hooldab viljapuu- ja marjaaeda, 33 

kasvatab köögivilju ning 29 tootjat kasvatab kaunvilju. Ülejäänud põllukultuurid on vähem 

populaarsed antud vastanute hulgas.  

 

 

3.3.2. Tootjate arvamus maheviljeluse kriteeriumitest ja toetuste taotlemisest 

 

Ankeetküsitluse teises plokis (küsimused 4-8) uuriti mahepõllumajandusliku tootmisega 

alustamisega ning maheviljeluse nõuete täitmisega (küsimus 6) seonduvat, kolmandas 

plokis (küsimused 9-17) mahetoetuste taotlemisega ja neljandas plokis (küsimused 18-21) 

mahetoodangu realiseerimisega ning viiendas plokis (küsimused 22-24) mahetootmise 

jätkusuutlikkusega seonduvat. 
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Ankeetküsitlusele vastajatest 74% alustasid mahepõllumajandusliku tootmisega aastal 

2004 või hiljem, mil hakati mahetootmist toetama Euroopa Liidu toetustega. Ülejäänud 

35 tootjat, kes alustasid mahepõllumajandusliku tootmisega enne 2004. aastat, on oma 

mahepõllumajandusliku maa pindala võrreldes algusaastatega oluliselt suurendanud. 

Lähiaastatel planeerivad 35% vastanutest suurendada oma mahekultuuride kasvupinda, 

31% vastanutest ei oska hetkel oma tegevust planeerida ning 34% tootjatest ei kavatse 

kindlasti oma mahekultuuride kasvupinda suurendada.  

Aastaks 2004 oli Eestis 810 mahetootjat. Tänaseks on nende arv ligi kahekordistunud. 

Aastaks 2005 oli mahetootjate arv kasvanud juba üle 1000 tootja, mida autori arvates saab 

seostada Euroopa Liiduga ühinemisega. Euroopa Liiduga liitumine tõi kaasa uusi ja 

suuremaid toetusi põllumajandusele, mis soodustas mahepõllumajandusmaa suurendamist 

ning tootjate pidevat kasvu (Mahe... 2014: 16). 

Mahepõllumajandusliku tootmisega alustamise põhjustena tõi 31 tootjat välja toetused. 

Alustamise põhjusteks toodi välja looduskeskkonna säilitamine, mahetootmise tervislikkus 

ning keskkonnasõbralik tootmisviis. Osad tootjad pöördusid mahepõllumajandusse just 

põhjusega, et väetiste ja mürkide ostmiseks puudusid finantsilised vahendid. Ankeedi 

vastustest selgus, et lausa 7 vastajat oli enne mahepõllumajandusregistrisse astumist 

tegelenud juba pikalt mahepõllumajandusliku tootmisega. Tootjad ise armastavad 

pestitsiidide vabu tooteid ning see on peamiseks põhjuseks, miks alustatakse 

mahetootmisega.  

Kui küsida tootjatelt, mida nemad tahaks muuta mahepõllumajandusliku taimekasvatuse 

nõuetes, tulid väga mitmed vastused. Sellele küsimusele vastasid 78 tootjat, mis on natuke 

üle poole küsitletutest. Neist 16 olid konkreetselt mahepõllumajanduslike nõuete muutmise 

vastu. Palju vastuolu on näha mahe sertifitseeritud seemne kasutamises. Tavaliselt pole 

mahe sertifitseeritud seemet saada ning kasutatakse siiski tavalist seemet, seda muidugi 

põllumajandusametiga kokkuleppel. Samas mõni tootja tunneb, et sertifitseeritud seeme ei 

pruugi olla parem kui sertifitseerimata omakasvatatud seeme.  

Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuete täitmise küsimusest jäeti tootmisega 

mitteseotud nõuded ehk põllumassiivide kaart, paralleelne tootmine, märgistamine, 

taimede või seente korjamine mitteharitavatelt aladelt, seenekasvatus ning hüdropooniline 

tootmine. Taimekasvatuse veo nõude sidus autor arvestuse pidamise nõudega. 
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Alljärgnevalt esitatakse tootjapoolne arvamus nõuete täitmise keerukuse kohta nõuete 

kaupa:  

1. Seemne ja taimne paljundusmaterjal näeb ette, et kasutada tuleb mahepõllumajandusliult 

toodetud seemet, seemnest ettekasvatatud istutusmaterjali või taimset paljundusmaterjali. 

Erandina võib kasutada keemiliselt töötlemata mittemahepõllumajanduslikult 

sertifitseeritud seemet, kuid seda vaid Põllumajandusameti loal (Palts jt 2012: 14). 

Tootjatele antud valikust ostus kõige keerukamaks just mahe sertifitseeritud seemne 

kasutamine. (Joonis 5) 

 

 

Joonis 5. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse nõuete täitmise keerukus, küsitlusele 

vastanute osakaal, %. Allikas: Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal 

 

2. Nõue arvestuse pidamise kohta, nii põlluraamatu, ettevõttesse toodud saaduste kui 

turustatud saaduste kohta. Arvestuse pidamisest peavad tootjad kõige lihtsamaks 

põlluraamatu pidamist. Põlluraamatusse peavad olema kantud kõik tööd, mis on aasta 

jooksul põllul tehtud, samuti tuleb üles märkida põllult saadud kogused ning andmed 

kasutatud väetiste, seemnete ja kõige muu kohta (Palts jt 2012: 23). Lisaks põlluraamatule 

tuleb arvestust pidada ka ettevõttesse toodud saaduste ja toodete ning nende kasutamise 

kohta. Seda arvestus pidasid tootjad samuti lihtsaks. Viimaseks arvestuse liigiks on 

toodetud ja turustatud saaduste arvestus. Ka seda arvestus peavad tootjad pigem lihtsaks. 
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3. Nõue väetamine ehk külvikorra ning väetiste kasutamise, samuti sõnniku kasutamise 

kohta põllul. Esiteks peab ettevõttes olema külvikorra plaan, mis sisaldab külvikorda ning 

mida on ettevõttes rakendatud või on kavas rakendada. Külvikord peab sisaldama vähemalt 

ühel aastal liblikõielist taime. Väetamise puhul võib kasutada ainult EÜ määruse 889/2008 

I lisas toodud väetisi ja mullaomaduste parandajaid, kuid seda ainult vajalikul määral. 

Lisaks tuleb alles hoida kõik dokumendid, et tõendada kasutamist. Mulla omaduste 

parandamiseks või toitainete kättesaadavuse suurendamiseks võib kasutada 

mikroorganisme sisaldavaid ajakohaseid preparaate. Väetamise koha peal on üks suur 

piirang, nimelt ei tohi ühes ettevõttes kasutatava sõnniku või virtsa kogus ületada 

kasutatava põllumajandusmaa hektari kohta 170 kg lämmastikku aastas (sealsamas: 18). 

Üle poole tootjatest peab külvikorra nõude täitmist lihtsaks. Valimis olnud tootjate puhul 

on külvikorra rakendamine raskendatud vaid mõnel üksikul tootjal. Autor järeldab sellest, 

et keerulist viljavaheldusplaani on raske järgida pigem väiketootjatel, kes ei suuda enda 

ettevõttesse soetada omale vastavaid masinaid, et pidada ettenähtud külvikorda. Selle 

parandamiseks on tootjad välja toonud mõtte, et igas maakonnas peaks just väiketootjate 

tarbeks osutama keegi vastavaid teenuseid, et ka nemad saaksid korrektset külvikorda 

hõlpsamini rakendada.  

4. Antud küsitluse käigus uuriti tootjatelt veel ennetusabinõude kasutamist taimekaitsel, 

mis on mahepõllumajanduslike taimekasvatuse eeskirjades kuues nõue. Selle nõude 

kohaselt tuleb kasutada vaid sobivaid taimeliike ja sorte, kasutada sobivaimat külvikorda 

ning sobivaid agrotehnilisi võtteid. Taimekaitsel ning hoonetes, ruumides ja rajatistes on 

lubatud kasutada vaid EÜ määruse 889/2008 II lisas toodud tooteid. Vajalik on hoida alles 

ka kõik dokumendid (Palts jt 2012: 20). Ennetusabinõude kasutamise keerukus jagunes 

küsitletud tootjate puhul kolmeks: üks osa tootjatest olnud seotud selle nõudega, teine osa 

tundis, et ennetusabinõude kasutamine on pigem keeruline ning viimase kolmandiku 

arvamus oli, et selle nõude täitmine on pigem lihtne.  

Kuigi põlluraamatu ja muu arvestuse pidamine on tootjate jaoks lihtne, tunnevad tootjad et 

põlluraamatu kui ka taotluste esitamine on vaja muuta selliseks, et ei tekiks vastuolusid. 

Taotlused võiksid olla võimalikult lihtsad ning üheselt arusaadavad, mis eeldab seda, et 

nende koostajad oskaksid lihtsat eesti keelt, sest kõikidelt tootjatelt ei saa eeldada, et on 

omandatud põllumajanduslik haridus.  
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5. Samuti tekitab tootjatele meelehärmi külvikorra nõue. Neil kellel on sõnnik käepärast 

võtta, tahavad kasvatada rohkem kui kolm vilja ning enam kui kaks köögivilja oma 

külvikorras. Samas, need tootjad, kellel ei ole sõnnikut põllule panna, tunnevad pahameelt, 

et lühiajalise rohumaa kestvus on vaid kolm aastat, millest ristiku all võib olla vaid kaks. 

Mahepõllumajanduse puhul on vaja vahele kasvatada huumuskihi hoidmiseks, mulla 

väetamiseks ja umbrohu allasurumiseks ka liblikõielisi. Sellega seoses toovadki tootjad 

välja, et viljavaheldusplaan peaks olema vajaduspõhine, mitte nii, nagu ette nähtud.  

2014. aastal viisid Põllumajandusameti inspektorid läbi kokku 3005 kontrolltoimingut, 

millest 1949 oli taimekasvatuskontrollid (Järvsoo). Sel perioodil tehti mahepõllumajanduse 

valdkonnas 13 ettekirjutist. Neist vaid üks oli taimekasvatusvaldkonnale. Selles 

ettekirjutises rikuti Komisjoni määrus nr (EÜ) 889/2008 artikkleid 66 ja 72 ning 

põllumajandusministri määruse nr 25 §3 lõiget 1 ja 2. [Ettekirjutised 2014]. Ettevõttes oli 

rikutud raamatupidamisdokumendid ja taimekasvatuse andmete registreerimine [Komisjoni 

määrus (EÜ) nr 8892008]. Põllumajandusministri määruse lõikes üks on välja toodud, et 

mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelev isik peab peale põlluraamatu eraldi 

pidama arvestust ka mahepõllumajandusliku ja mittemahepõllumajandusliku 

taimekasvatuse kohta. Antud paragrahvi lõige kaks viidatud dokumentide ja andmete 

säilitamisele ja kogumisele [Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded]. 

6. Viimaseks mahepõllumajanduse taimekasvatuse eeskirjaks, mida uuriti oli eristatavus. 

Eristatavus peab olema tagatud kasvatataval maal, tootmisel ning ladustamisel. 

Mahepõllumajanduslikuks taimekasvatuseks kasutatav maa peab olema 

mittemahepõllumajanduslikust maast kergesti eristatav. See tagatakse tavaliselt kaitseriba 

või muu loodusliku piirdega nagu jõgi või tee. Kaitseriba peab olema piisavalt lai, et 

mittemahepõllumajanduslikul maal kasutatavad taimekaitsevahendid ei jõuaks 

mahepõllumajanduslikule maale (Palts jt 2012: 15-17). Küsitluse vastustest selgus, et 

tootjate jaoks eristatavuse tagamine ei ole probleem või ei puuduta eristatavuse tagamine 

nende ettevõtet. Veerand valimisse sattunud tootjatest hindavad eristatavuse tagamist 

põllumassiivide külgnemisel tavatootjaga ning erinevatel üleminekuaegadel olevate 

põldude saagi ladustamine ruumiliselt ja ajaliselt lahus pigem keeruliseks. Eristatavuse 

tagamine kuivatamisel, sorteerimisel ning muul tegevusel on tootjate arvates pigem lihtne. 

Samuti on pigem lihtne eristatavuse tagamine tootmisel ja taimekasvatussaaduste 

ladustamisel (Joonis 6). 
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Joonis 6. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse eristatavuse keerukus, küsitlusele 

vastanute osakaal, %. Allikas: Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal 

 

Sellegi poolest tunnevad tootjad, et eristatavuse nõue põllumassiivide külgnemisel 

tavatootjaga peaks Põllumajandusministeerium sisse viima põlluribade nõude, mille 

miinimumiks oleks 5 meetrit. Sel juhul on kõigile ühtselt arusaadav, mida tähendab mõiste 

„piisavalt lai“. Lisaks toovad tootjad seoses eristatavusega välja fakti, et kui ettevõttes 

toimub paralleelne tootmine ning mahe ning tavapõllud asuvad kõrvuti, võiks piiride 

eristamine olla lihtsam, sest tootja vastutab ise mida ja millal ta tavapõllul teeb. 

Pea kolmveerand vastanud tootjatest arvab, et mahepõllumajanduslikus taimekasvatuses on 

pigem palju või piisavalt reegleid ning nõuded. Reegleid tuleb täita nii taime- ja 

loomakasvatuses kui ka töötlemisel, turustamisel ning toitlustamisel. Nõuete täitmine aga 

käib üle jõu veerandile vastajatest. Enamus tootjatest tunnevad, et 

mahepõllumajanduslikud nõuded on lihtsasti täidetavad.  

Küsitluse kolmandas plokis (küsimused 9-17) uuriti mahetoetuste taotlemisega seonduvat. 

Üle poole tootjatest peavad taotlusvormide täitmist lihtsaks. Hetkel peab keeruliseks 

taotlusvormide täitmist vaid väike osa tootjatest. Alates käesolevast aastast on 

Põllumajandusameti ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti taotlused 

ühildatud, millest autor järeldab, et taotlusvormid esialgu on uued ning keerulised, kuid 

ajapikku muutuvad kõik taotlused tootjate jaoks lihtsaks. Üle poole tootjatest tunneb, et 

reeglite ja nõuete vahel on keerulised seoses. Lihtsustamiseks pakuvad tootjad välja üldise 

tabeli, mis reegel millise nõudega kokku käib, et kõik vajalik teave saada kätte võimalikult 
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lihtsalt ning arusaadavalt kõigile. Samas tunnevad tootjad, et PRIA ja PMA on 

probleemide lahendamisel neile alati abiks. Samuti pakuvad PRIA ja PMA nõustamist, et 

teha tootjale selgeks kõik vajalik. PMA mahevaldkonna spetsialisti poole pöörduvad 

tootjad enamasti sertifitseeritud seemne kasutamise probleemiga. Spetsialisti käest 

saadakse tõend, mis lubab neil kasutada mitte sertifitseeritud seemet, juhul kui antud sordi 

sertifitseeritud seeme pole kättesaadav. Samuti pöörduvad tootjad spetsialisti poole ajal, 

mil tuleb esitleda taotlusi. Seda peavad spetsialistid oluliseks, kuna läbi selle on võimalik 

tootjal saada täielik määramine. (Joonis 7) 

 

 

Joonis 7. Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse toetuste taotlemise tegurid, küsitlusele 

vastanute osakaal, %. Allikas: Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal 

Eestis puudub otsene nõustamissüsteem mahepõllumajanduslikele tootjatele. Maakondlike 

nõustamiskeskuste alla kuuluvad küll peamiselt füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevad 

põllumajandusnõustajad, kuid 2013. aastal oli neid alla kümne. Enamik neist nõustavad nii 

tava- kui ka mahepõllumajandustootjaid. Mahetöötlemise erialal nõustajad puuduvad. 

Kogu nõuandeteenistust koordineerib Nõuandeteenistuse Koordineerimise keskus, mis 

kuulub Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde. Kuigi uuring „Mahepõllumajandusliku 

tootmise toetuse taotlejate nõustamisvajadus“ näitas, et nõustamisteenuste kasutajaid on 

vähe, olid kasutajad rahul selle kvaliteediga. (Mahe... 2014: 46) 
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Toetuse määr, mis on võimalik tootjal saada nõuete kohase taimekasvatusega tegelemisel 

on küsitlusele vastajate arvates liiga väike. Kuigi toetuse suurus erineb kultuuriti on 

vastanud tootjatest üle poolte seisukohal, et mahetaimekasvatuse toetuste rahaline määr 

pole pigem piisav. Sellest autor järeldab, et üle poolte tootjatest pole saadava toetuse 

summaga absoluutselt rahul. Vaid üks tootja vastas, et tema jaoks on toetuste määr piisav. 

Tootjad usuvad, et mahepõllumajandus on Eestile kasumlikum kui tavatootmine, sest 

loodust tuleb säästa mitte ainult praegu, vaid ka tulevaste põlvede heaolu hoidmiseks. 

Kolmandas plokis uuriti ka, millisel määral ja milleks kasutate mahetootmise toetust. 

Peaaegu pooled vastajad kasutasid olulisel määral toetust investeeringute finantseerimiseks 

ja tootmiskulude katmiseks. Mahepõllumajanduse toetuste suurus mõjutab teatud määral 

ka tehnoloogia taset. Tehnoloogia taseme tõstmisega suudab ettevõte suurendada oma 

toodangu mahtu suurendades sellega oma kasumlikkust. Samuti kasutavad mahetootjad 

toetusi keskkonna heaolu parandamiseks, mis on oluline mahepõllumajanduse arengu 

jaoks. Üheks olulisemaks tegevuseks tootjate poolt on toodangu kvaliteedi parandamine, 

mida tootjad teevad läbi mahetoetuste saadud finantside eest. Vähem oluliseks peavad 

tootjad turustustingimuste parandamist, mida autor ka ootas, sest paljud mahetooted on 

erinevates poekettides ja ökopoodides juba tänaseks saadaval. Mahetoodete turustamine on 

tootjate jaoks tehtud lihtsamaks võrreldes mahetootmise alustamise aastatega. (Joonis 8) 

 

 

Joonis 8. Hinnang mahetoetuste mõjust ettevõttele, küsitlusele vastanute osakaal, %. 

Allikas: Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal 

Alates 1.jaanuarist käesoleval aastal muutusid riigilõivud. Kus kuni 1,5 hektari suuruse 

maa korral tuleb tasuda 19 eurot, kuni 10 hektari suuruse maa korral 55 eurot ning 0,60€ 
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iga lisa hektari kohta [Riigilõiv]. Küsitluses vastanutest 66 tootjat on arvamusel, et 

riigilõivu suurus hektari kohta on pigem kõrge ning 15 tootjat on arvamusel, et riigilõiv on 

liialt kõrge. Samas 4 tootjat on seisukohal, et riigilõiv on pigem madal.  

Tootjate poolsed ideed, kuidas parandada taotluste süsteemi oli mitmeid. Esiteks tunnevad 

tootjad, et neid alavääristatakse, kuna mahepõllumajanduse saagid on väiksemad kui 

tavatootjatel ning riigilõivud ja seemne hind vastupidiselt suuremad, võiks riik just toetada 

pigem mahepõllumajandust ning tavapõllumajanduse toetustega natuke tagasi võtta. Samas 

tavapõllumajanduse suurem maksustamine võib just kaasa tuua mahepõllumajanduse 

suuremad kasvupinnad, mis edendaks nii Eesti loodust kui keskkonda.  

Samuti tunnevad tootjad, et toetuse suurus võiks osaliselt või täielikult sõltuda toodangust. 

Samuti võiks toetuste süsteem arvestada tootjate eripäradega. Just väiketootjate puhul 

võiks iga tagasihoidliku tootjani jõuda konsultant, kes tuleb kohale, vaatab asjad üle, 

ennetab probleeme või aitab neid kohe lahendada. 

Neljandas plokis uuriti, kuidas tootjad realiseerivad mahetoodangu. Üleminekuaja 

toodangut on võimalik realiseerida nii tavatoodanguna kui üleminekuajatoodanguna, 

hakates sellega omale klientuuri juba tekitama. Vastanud tootjad siiski realiseerisid pigem 

oma toodangu tavatoodanguna (92 vastajat) kui üleminekuajatoodanguga (43 vastajat), 

kuna piirkonniti puudus turg üleminekuaja toodangu realiseerimiseks. Piirkonnast välja 

transportides lisanduvad veel transpordikulud, mis muudavad toodangust saadava kasumi 

väiksemaks. Üleminekuaja-järgset toodangut võib realiseerida mahetoodanguna.  

Kogu oma toodangu realiseerisid u pooled vastanud tootjatest (65 vastajat) täielikult 

mahetoodanguna, teised (70 vastajat) realiseerisid mahetoodanguna vaid osaliselt, 52 

vastajat realiseerisid mahetoodanguna vähem kui 50% toodangust. Mahetoodanguna 

mitterealiseerimise põhjuseks tõid tootjad välja nõudluse puuduse, realiseerimise koha ja 

võimaluse puudumise, mahetoodanguna registreerimisega seotud keeruka 

paberimajanduse, liiga väikese hinnavahe mahe- ja tavatoodangu vahel ning ka 

kokkuostjate-poolset mitte vahetegemist mahe- ja tavatoodangu vahel. 

Viienda ploki küsimused puudutasid mahepõllumajandusliku tegevuse jätkusuutlikkust. 

Mahetootjad peavad ühistegevust nii turustamisel kui tootmisel väga oluliseks. 

Ühistegevus põllumajandustoorme koondamisel on jõudsalt Eestis arenenud, kuigi 
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saaduste töötlemisel on ühistute roll tagasihoidlik. Eesti ühistute vahelist koostööd ning 

kasvamist tuleb Eestis jätkuvalt soodustada. (Joonis 9) 

 

 

Joonis 9. Mahepõllumajanduse kohta esitatud väited, küsitlusele vastanute osakaal, %. 

Allikas: Autori koostatud ankeetküsitluse põhjal 
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Koolitused on olulised, sest mahepõllumajanduse eriala Eestis võimalik õppida ei ole. 

Mahepõllumajandusega alustamise aastal tuleb kõigil tootjatel läbida kahe päevane 

algõppe koolitus, mis rahastatakse maaelu arengukava vahenditest, lisaks kehtib tootjatele 

ka täiendkoolituse nõue (Mahe... 2014: 44). 
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turustamisvõimalusi ning tootjatele motivatsiooni oma toodangut realiseerida. Kuigi 

vastanud tootjatest vaid veerand planeerib oma mahekultuuride kasvupinda lähiaastatel 

suurendada usub autor, et tegelik elu näitab kasvupinna suurenemist suuremal määral.  

 

 

3.4. Põllumajanduse Registrite ja ja Informatsiooni Ameti spetsialistile 

suunatud küsitluse tulemused  

 

3.4.1. Mahetaimekasvatuse toetuste taotluste menetlus  

 

Toetuste taotlemise menetlus algab taotleja kliendiks arvele võtmisest. Seejärel võetakse 

vastu taotlused ning kontrollitakse taotlejat. Alles seejärel laekub toetussumma taotleja 

arvelduskontole. Taotluse dokumentide menetlemise sisulisel poolel, ehk taotluste 

dokumentide kontrollimisega tegeles 2014. aastal kolm menetlusbüroo töötajat. 

Dokumentide alusel arvutatakse toetused, kontrollitakse see ning koostatakse otsus. Kogu 

määratud toetus makstakse välja pärast vastavasisulise toetuse otsuse kinnitamist kahes 

jaos: Euroopa Liidu Põllumajandusfondi osa ning Eesti kaasfinantseering.  

Toetuste menetluse käigus võetakse aluseks taotleja esitatud taotlus ning 

Põllumajandusameti kontrolli andmed, samuti ka PRIA poolt läbi viidud kontroll kohapeal. 

Lisaks arvestatakse teiste kontrollasutuste poolt tuvastatud rikkumisi. PRIA teeb koostööd 

peale Põllumajandusameti veel Veterinaar- ja Toiduametiga ning 

Keskkonnainspektsiooniga.  

Mahepõllumajandusliku tootmise toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondist ning 25% ulatuses Eesti riigi eelarvest. Toetuse määramise 

otsuse koostab PRIA ning see saadetakse edasi Riigikassasse vastavasisulise nõude 

rahaliste vahendite katmiseks.  

Perioodil 2009-2014 tõi PRIA välja kuus suuremat probleemi: 

1. Esitamata lisavormid ning mahepõllumajanduslikult peetavate loomade loetelu; 

2. PRIA-le ja PMA-le esitatud erineva kirjapildiga põldude numbrid või ei olnud 

põldudel tehtud muudatusi teavitatud mõlemale osapoolele; 
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3. Tootjad ei saanud täpsemalt aru kuni 2-aastaste rohumaade külvikorda märkimise 

nõuetest, sest määruses oli see liiga üldiselt seletatud; 

4. Taotlejad ei olnud läbinud koolitusi või puudus PRIA-l sellekohane tunnistus; 

5. Taotlejatele jäi ebaselgeks, et kohustusi ei võeta hektarite arvu säilitamise osas, 

vaid et säilitama pidi konkreetseid põlde koos nende piiridega; 

6. Alates 2014.aastast ei olnud lubatud varasemat võetud kohustust suurendada. 

Taotlejad ei saanud aru et kohustusega kaetud pinnast väljaläinud ja sinna juurde 

lisandunud pinnad ei kompenseeri teineteist. Lisaks jäi taotlejatele ebaselgeks, miks 

toetuste määramise otsuses jäeti lisandunud pinna osas toetus välja määramata. Taotlejate 

sõnul on otsused raskesti arusaadavad, milleni jõudis ka autor oma ankeetküsitlusega 

tootjate seas.  

 

 

3.4.2. Toetuste rahastamata jätmise põhjused 

 

PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 1975/2006 

artikli 16, artikli 18 lõike 3 ja artikli 23 kohaselt ning “Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud 

juhtudel. Seaduse kohaselt tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus, kui: 

1. taotleja või taotlus ei vasta vähemalt ühele toetuse saamise nõudele; 

2. taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid või taotleja mõjutab taotluse 

menetlemist pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil; 

3. taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise 

nõuetele; 

4. taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud. 

2014. aastal jäi PRIA-l menetlusse võtmata 15 taotlust, sest taotlejal puudus kehtiv 

kohustus ning sel aastal polnud võimalik uut kohustust alustada. Samal aasta statistika 

alusel jäi 54 taotlejat toetustest ilma. Ilmajäämise põhjuseid on mitmeid: 

1. Kohustuse liigse vähendamise tõttu on toetussumma vähenenud nulli või on 

tekkinud tagasinõue; 

2. Taotlejal puudus kehtiv kohustus, mida jätkata; 

3. Karjatamist vajavatel rohumaadel puudusid karjatatavad loomad; 
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4. Põllumajandusmaad ei ole PMA poolt mahetunnustatud; 

5. Taotleja ei olnud füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik; 

6. Taotleja ei ole jätkanud varasemalt võetud kohustust; 

7. Kohapealse kontrolli tulemusena avastatud pinnaerinevused; 

8. Kohapealse kontrolli tulemusena ei omanud taotleja maa kasutamiseks õiguslikku 

alust. 

Toetustest ilma jäämine on mahetootjale kõige raskem. Tootjad arvestavad ning on 

planeerinud toetuste arvelt oma tulevasi käike. Kõige sagedamini esinevad puudused 

taotlustes on põldude andmete erinevused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Ameti ja Põllumajandusameti andmete vahel. Põldude suuruste erinevused tõid välja ka 

tootjad autori poolt koostatud ankeetküsimuses. Sellest autor järeldab, et PRIA-l ja PMA-l 

on viimane aeg ühildada oma põldude andmebaasid, et see puudus kõrvaldada. PRIA on 

2014.aasta taotluste puuduste all veel välja toonud: 

1. Kohustust vähendatud üle lubatud määra 

2. Eksitud külvikorranõuetega või vajalikud märked taotlusele tegemata 

3. Kohapeal tuvastatud pindala või kultuuride erinevused 

4. Nõutud koolitud on läbimata või selleks vajalik tunnistus esitamata 

5. Eksitud rohumaa rahamise aasta märkimisega 

6. Eksitud kultuuride märkimisega 

7. Puudub toetuse taotlemiseks vajalik lisa dokument 

8. Kohapealse kontrolli käigus tuvastatud muud rikkumised 

Puuduste vähendamiseks helistavad tootjad PRIA-sse või lepivad kokku aja, et pöörduda 

konsulentide poole. 2014. aastal konsulteeriti telefoni teel umbes 430 

mahepõllumajandusliku toetuse taotlejat. Täiendavalt konsulteeriti tootjaid e-kirja teel ning 

broneerides aeg taotluste vastuvõtjate juurde. Pärast taotluse määramist helistavad taotlejad 

üsna aktiivselt. Põhiliseks mureks taotlejate seas on toetussumma vähendamine.  
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KOKKUVÕTE 

 

Põllumajandussektori toetuseks on loodud ühine põllumajanduspoliitika, mida 

rakendatakse kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Poliitika sihiks kindlustada 

põllumajandussektoris tegutsevate inimeste rahuldav elatustase ning tõsta põllumajanduse 

tootlikkust. Lisaks soovitakse poliitika raames stabiliseerida turge, garanteerida 

toiduainetega varustatus ning muuta põllumajandustoodangu hinnad tarbijasõbralikuks.  

Keskkonnasäästlikku põllumajanduspoliitikat rakendatakse selleks, et säilitada ja edendada 

vajalikke muutusi põllumajandustavades, mis avaldavad positiivset mõju keskkonnale ja 

kliimale. Seetõttu on ühist põllumajanduspoliitikat mitmete reformide käigus muudetud 

kaasaaegsemaks. Uute reformide sisuks on rohelisem poliitika. Põllumajandussektori 

konkurentsivõime tuleb tagada nii majanduslikust kui ökoloogilisest seisukohast. 

Keskkonna mitmekesisust tuleb hoida ning keskkonna konkurentsivõimet parandada.  

Bioloogilise maastikulise mitmekesisuse säilitamiseks ja suurendamiseks on välja mõeldud 

mahepõllumajandusliku tootmise toetus. Mahepõllumajandust tuleb toetada, et säilitada 

tulevaste põlvede jaoks parem elukvaliteet. Selleks, et tulevikus saaks jätkuda 

põllumajanduse areng tuleb juba täna kasutada loodusvarasid mõistlikult. 

Mahepõllumajanduslik tootmine on keskkonnale kasulik. Mahepõllumajandus suudab 

toota toitu ning samal ajal loob ökoloogilise tasakaalu vältides mulla viljakuse langust. 

Mahepõllumajandus suudab säilitada mulla loomastikku ning taimestikku, parandab mulla 

struktuuri ning loob stabiilsema ökosüsteemi. Selleks, et mahepõllumajanduslik tootmine 

oleks kõigile kasulik, tuleb kasu maksimeerimiseks soodustada tootjate omavahelist 

koostööd nii tootmisel kui realiseerimisel.  

Mahepõllumajanduslikku tootmist toetatakse läbi mahepõllumajandusliku toetuse. Selleks, 

et ettevõte saaks mahepõllumajanduslikuks tootjaks on vaja end esmalt registreerida 

registris ning alustada üleminekuperioodiga. Üleminekuperiood loetakse lõppenuks, kui 

tootja on järginud mahepõllumajanduse eeskirju vähemaks kaks aastat enne külvi. 

Mahepõllumajanduslik toetus on tootjate jaoks oluline. Tootjad kasutavad saadud toetusi 

oma investeeringute finantseerimisel ning tootmiskulude katmisel. Ilma toetusteta jääksid 
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paljud tootjad hätta oma kulude katmisega, sest mahepõllumajanduslikus tootmises on 

toodang väiksem ning teatud realiseerimiskohad ei arvesta sellega, et kas on mahetoodang 

või mitte.  

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli selgitada välja, millised on peamised taimekasvatuse ja 

aianduse tootmistüübi ettevõtete tootjapoolsed probleemid mahepõllumajanduslike 

kriteeriumite täitmisel ja mahetoetuste taotlemisel ning millised on Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Ameti kui toetuste andmise korraldaja peamised taotluste 

rahastamata jätmise põhjused. 

Tootjatel on kõige keerulisem täita mahe sertifitseeritud seemne kasutamise nõuet, sest 

mahe sertifitseeritud seeme pole kõigile kättesaadav. Erandina võib kasutada keemiliselt 

töötlemata mitte mahepõllumajanduslikult sertifitseeritud seemet, mida paljud tootjad 

peavadki kasutama, just seetõttu, et nende poolt soovitud sordi seeme pole saadaval. 

Tootjate jaoks on keeruliseks osutunud ka eristavuse tagamine põllumassiivide 

külgnemisel tavatootjaga. Tootjate jaoks on segaseks jäänud mõiste „piisavalt lai“, mistõttu 

tootjad tõid välja, et põlluribade nõude selgitus peaks olema selgemini arusaadav. Selle all 

tootjad tõid välja, et mõiste „piisavalt lai“ peaks olema asendatud konkreetsete meetritega, 

sel juhul on nõude selgitus kõikidele tootjatele üheti mõistetav.  

Tootjad usuvad, et mahepõllumajanduse arengu heaks saab riik väga palju ära teha. 

Mahepõllumajandust on vaja toetada rohkem kui tavapõllumajandust, sest 

mahepõllumajandus on arenev põllumajandusharu, mis säästab loodust ning on 

keskkonnasõbralik. Üks lahendus, kuidas tootjad saaksid taotlusi hõlpsamalt esitada on 

lihtsamad taotlused. Ehk taotlused peaksid olema üheselt arusaadavad ning võimalikult 

lihtsad. Lisaks on taotlejate sõnul raskesti arusaadav toetuste menetlemine.  

PRIA statistika alusel on 2014. aasta peamiseks toetusest ilmajäämise põhjuseks kohustuse 

liigne vähendamine, mistõttu on toetussumma vähenenud nulli või tekkinud tagasinõue. 

Enamlevinud põhjuseks on veel kehtiva kohustuse puudumine ning taotleja ei olnud 

füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik. Lisaks on välja tulnud, et taotleja 

põllumajandusmaad ei ole Põllumajandusameti poolt olnud mahetunnustatud.  

Selleks, et taotleja saaks täieliku toetuse määramise otsuse, ei tohi tootja rikkuda mitte 

ühtegi nõuet. Peamisteks puudusteks taotlustes on põldude andmete erinevus PRIA ja 

PMA vahel, külvikorraga eksimine ning kohapeal tuvastatud kultuuride erinevused. Autori 
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on arvamusel, et viimane aeg on PMA ja PRIA ametiasutuste andmebaasid ühildada, et 

lihtsustada nii tootjate kui kontrollijate tööd. Kogu põllumajandussektori efektiivsuse 

tõstmiseks on vaja nende kahe asutuse andmebaasidele veel juurde lisada 

Keskkonnainspektsioon ning Veterinaar-ja Toiduamet. Sel juhul on kogu 

põllumajandussektorit kontrollivad üksused ühises andmebaasis ning jääb ära andmete 

dubleerimine nii tootjate kui kontrollijate poolt.  
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Lisa 1. Mahetaimekasvatajate ankeetküsimustik 

Küsitlus “Mahetoetuste taotlemine”  

Aprill 2015 

Lugupeetud mahetootja! 

Palume Teil osaleda bakalaureusetöö uuringus, mille eesmärgiks on selgitada välja, 

millised on peamised tootjapoolsed probleemid mahepõllumajanduslike toetuste 

taotlemisel. Uuringut viib läbi Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi tudeng 

Jane Otisalu. 

Uuringus osalemine on anonüümne – tulemusi analüüsitakse statistiliselt ja kasutatakse 

ainult koondatud kujul ega seostata konkreetse vastajaga. Kui soovite kokkuvõtet 

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

Täname Teid meeldiva koostöö eest! 

Jane Otisalu, bakalaureuseõppe tudeng, Jane.Otisalu@student.emu.ee, tel. 53 405 410  

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

 

ETTEVÕTTE ÜLDANDMED 

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

2. Millises vahemikus on Teie ettevõtte põllumajandusmaa pindala? 

 Kuni 5 ha 

 5-10 hektarit 

 11-30 hektarit 

 31-60 hektarit 

 61-100 hektarit 

 101-200 hektarit 

 201-300 hektarit 

 301-500 hektarit 

 501-1000 hektarit 

 Üle 1000 hektari 
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3. Milliseid mahe kultuure Teie ettevõttes kasvatatakse? 

 Teravili 

 Kaunvili 

 Rühvelkultuurid 

 Õli- ja kiukultuurid 

 Muud tehnilised kultuurid 

 Ravim- ja maitsetaimed 

 Köögivili 

 Maasikad 

 Lilled 

 Lühiajaline rohumaa 

 Kesad (haljas või mustkesa) 

 Pikaajaline kultuurrohumaa 

 Looduslik rohumaa 

 Puukoolid 

 Viljapuu- ja marjaaiad 

 Jõulupuud 

 Paju 

 Seenekasvatus põllumajandusmaal 

MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKU TOOTMISEGA ALUSTAMINE  

4. Mahepõllumajandusliku tootmisega alustamise aasta?  

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

5. Miks otsustasite alustada mahepõllumajandusliku tootmisega? 

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

6. Kuidas hindate oma tootmise seisukohalt järgmiste mahepõllumajandusliku 

taimekasvatusega seotud nõuete täitmist? 

 Keeruline Pigem 

keeruline 

Pigem 

lihtne 

Lihtne Antud nõue ei 

puuduta ettevõtet 

Külvikorra nõue      

Mahe sertifitseeritud seemne 

kasutamine 

     

Põlluraamatu pidamine      
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Arvestuse pidamine ettevõttesse 

toodud saadute ja toodete ning 

nende kasutamise kohta 

     

Arvestuse pidamine toodetud ja 

turustatud saaduste ning toodete 

kohta 

     

Ennetusabinõude kasutamine 

taimekaitsel 

     

Eristatavuse tagamine 

põllumassiivide külgnemisel 

tavatootjaga 

     

Eristatavuse tagamine tootmisel      

Eristatavuse tagamine 

kuivatamisel, sorteerimisel või 

muul tegevusel 

     

Eristatavus 

taimekasvatussaaduste 

ladustamisel 

     

Erinevatel üleminekuaegadel 

olevate põldude saagi 

ladustamine ruumiliselt ja 

ajaliselt lahus 

     

7. Millises vahemikus oli Teie mahepõllumajandusliku maa pindala aastal 2014? 

 Kuni 5 ha 

 5-10 ha 

 11-30 ha 

 31-60 hektarit 

 61-100 hektarit 

 101-200 hektarit 

 201-300 hektarit 

 301-500 hektarit 

 501-1000 hektarit 

 Üle 1000 hektari 

8. Kui suurel määral on ettevõtte mahepõllumajandusliku maa pindala tänaseks 

muutunud võrreldes mahetootmise algusaastaga? 

 Suurenenud olulisel määral; 

 Suurenenud vähesel määral 

 Jäänud samaks 

 Vähenenud vähesel määral 

 Vähenenud olulisel määral 
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MAHETOETUSE TAOTLEMINE 

9. Millisel määral ja milleks kasutate mahetootmise toetust? 

 Suurel 

määral 

Pigem 

suurel 

määral 

Pigem 

vähesel 

määral 

Vähesel 

määral 

Ei kasuta 

üldse 

Tootmiskulude katmine      

Investeeringute 

finantseerimine 

     

Tehnoloogia taseme tõstmine      

Ettevõtte ajakohastamine      

Turustustingimuste 

parandamine 

     

Tootmise laiendamine      

Toodangu kvaliteedi 

parandamine 

     

Keskonna heaolu 

parandamine 

     

Muu, ............................      

10. Kuidas hindate mahetaimekasvatuse toetuste rahalist määra? 

 Täiesti piisavad 

 Pigem piisavad 

 Ei oska hinnata 

 Pigem pole piisavad 

 Pole üldse piisavad 

11. Kas järgmised faktorid raskendavad Teie mahepõllumajandusliku taimekasvatuse 

toetuse taotlemist? 

 Nõustun Pigem 

nõustun 

Ei oska 

öelda 

Pigem ei 

nõustu 

Ei ole 

üldse 

nõus 

Palju reegleid ja nõudeid      

Keerulised seosed reeglite ja 

nõuete vahel 

     

Nõuete täitmine käib üle jõu      

Taotluse esitamiseks vajalike 

taotlusvormide täitmine pole 

arusaadav 

     

Põllumajandusamet on toetav 

probleemide lahendamisel 

     

PRIA on toetav probleemide 

lahendamisel 

     

Piisav nõustamine PRIA poolt      

Piisav nõustamine PMA poolt      

 

12. Kuidas hindate Põllumajandusameti iga-aastast järelvalve toimingu eest seaduses 

määratud riigilõivu suurust hektari kohta?  
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 Väga kõrge 

 Pigem kõrge 

 Ei oska hinnata 

 Pigem madal  

 Väga madal 

13. Kas perioodil 2011-2014 olete taotlenud mahepõllumajandusliku taimekasvatuse 

toetusi, kuid toetus on jäänud rahuldamata? 

 Jah, korduvalt 

 Jah, osaliselt 

 Ei  

14. Kui vastasite eelmisele küsimusele „Jah“, siis palun kirjutage, mis põhjustel jäi 

taotlus rahuldamata? 

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

15. Kui puuduks mahepõllumajandusliku taimekasvatuse tootmise toetus, kas 

tegeleksite ikka mahepõllumajandusliku tootmisega? 

 Jah, kindlasti tegeleks 

 Pigem tegeleks 

 Ei oska hinnata 

 Pigem ei tegeleks 

16. Kas oleks midagi, mida Teie muudaks mahepõllumajandusliku taimekasvatuse 

toetuste taotlemise süsteemis? 

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

17. Kas oleks midagi, mida Teie muudaks mahepõllumajanduslikes taimekasvatuse 

nõuetes? 

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

MAHETOODANGU REALISEERIMINE 

18. Kuidas realiseerisite oma üleminekuajal olevate põldude toodangu? 

 Üleminekuaja toodang 

 Tavatoodang 

19. Kas realiseerisite 2014.aastal oma toodangu 100% mahetoodanguna? 

 Jah 
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 Ei 

20. Kui vastasite eelmisele küsimusele „ei“, kui suure hulga toodangust realiseerisite 

mahetoodanguna?  

 vähem kui 25% 

 25-50% 

 50-75% 

 rohkem kui 75% 

21. Millistel põhjustel Te ei realiseerinud osa toodangust mahetoodanguna? 

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

MAHETOOTMISE JÄTKUSUUTLIKKUS 

22. Kas planeerite mahekultuuride kasvupinda lähiaastatel suurendada? 

 Jah, kindlasti 

 Pigem jah 

 Ei tea, raske öelda 

 Pigem mitte 

 Kindlasti mitte 

23. Millised on mahetootmisega seotud tulevikuplaanid Teie ettevõttes? 

 Jätkata mahetootmist  

 Laiendada mahetootmist 

 Vähendada mahetootmist 

 Lõpetada mahetootmine ja jätkata tavatootmist 

 Muuta tootmissuunda 

 Alustada või laiendada töötlemist 

24. Kas olete nõus alljärgnevate väidetega? 

 Jah Pigem 

jah 

Pigem 

ei 

Ei Ei oska 

öelda 

Mahetaimekasvatuse kompetents on 

ettevõtjatel olemas 

     

Mahetootmise majanduslik tulukus on 

raskesti prognoositav 

     

Mahetootmise valdkonna arenguks on 

riigipoosleid rahalisi toetusi piisavalt 

     

Mahetootmise valdkonnaga seotud 

toetuste taotlemine ja nende menetlemine 

on aeganõudev ja keeruline 

     

Mahetaimekasvatuse toodangule on turg 

ja turustamise võimalused olemas 

     

Mahetootmine toetab uute ettevõtete (ka      
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ühisfirmade) loomist 

Ühistegevus mahetootmisel on oluline      

Mahetaimekasvatus on perspektiivikas      

Mahetootjatele korraldatakse piisavalt 

koolitusi ja teabepäevasid 

     

Ühistegevus mahetoodete turustamisel on 

oluline 

     

Mahetoodangu hinnad olid 2014.a 

kõrgemad kui 2013 

     

VASTAJA ÜLDANDMED 

25. Vanus: ...... aastat 

26. Kui kaua (mitu aastat) olete põllumajandusvaldkonnaga seotud olnud (läbi ettevõtluse 

ja/või ametikoha)? .… aastat. 

27. Haridusvaldkond:  

 Põllumajanduslik 

 Mittepõllumajanduslik 
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Lisa 2. Küsimused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti 

spetsialistile 

Toetuse taotluste menetlemine 

 Kui suur hulk tootjaid käib nn konsultatsioonil, et kõik taotluses olevad asjad oleks 

korras? Umbkaudne osakaal, kui paljusid PRIA nõustab. 

 Mis on PRIA jaoks kõige suurem probleem seoses tootjatega? 

 Mis ajal taotlused tavaliselt jõuavad? Kas viimasel hetkel või 

võimalikult vara? 

 Kes varem on jõudnud taotlusi esitada, kas nad on saanud oma taotlust enne 

kuupäeva kukkumist muuta või parandada? 

 Mille järgi PRIA otsustab kes ja kui palju saab rahasid? 

 Kas on juhtunud ka huvide konflikt PRIA ja tootja vahel? Et mõni tootja on tuttav 

vms? 

 Kui suur on rahaline fond toetuste jagamiseks? Kas see on jaotatud ka kuidagi 

maakondade vahel? 

 Kes täpsemalt jagab raha? 

 Kui suur on komisjon kes otsustab kes ja kui palju saab? 

 Kas rahastamiseprotsess on etapiline? 

 Kas korraga antakse kogu raha või jagatakse mingi periooodi peale? 

Rahastamata jätmise põhjused 

 Kui palju on selliseid tootjaid, es on oma vea tõttu toetustest ilma jäänud? Mis on 

tavaliselt need vead mida nad teinud on? 

 Miks olete taotlusi tagasi lükanud? Millised on peamised põhjused. 

 Milliste nõuete vastu tootjad kõige tihedamini eksivad? 

 Kas mõni tootja on tulnud ka kohapeale hiljem uurima miks ta ei saanud või on 

tootjale midagi segaseks jäänud?  
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LIMITING FACTORS FOR APPLYING ORGANIC AGRICULTURE 

FUNDINGS IN ESTONIA 

Jane Otisalu 

SUMMARY 

The BA thesis has been written in the Estonian language, on 38 pages. The thesis includes 

9 diagrams, 3 table, 53 scientific literary sources and 2 appendixes. 

Organic farming in Estonia has been growing rapidly. Over the years both the number of 

companies and area of organic production have increased. One of the reasons for the fast 

development is the economical support for organic farming, which has been paid to 

farmers since the year 2000. To apply for that support company must be recognized and 

included as organic farmer in organic farmers register. After the submission of an 

application for approval, starts the transitional period, during which the company will not 

be able to label products as organic products.  

The aim of this BA thesis is to find out what are the main problems in applying grants for 

organic farmers, aswell as what are the main reasons for Estonian Agricultural Registers 

and Informatsion Board, as the organizer, to not fund the applications.  

To find out the main problems for farmers in organic farming the author conducted 

questionnaire survey among Estonian organic farmers and questionnaire survey with a 

representative of ARIB to get to know their main reasons for rejecting the applications. 

Author also used ARIB statistics to analyse current situation. 

To support agriculture, a common agricultural policy (CAP) is created, which is implented 

in all the countries of the European Union. The aims of this policy are to ensure a fair 

standard of living for people who are working in agricultural sector and also to increase 

agricultural productivity. In addition, policy desires to stabilize the markets, guarantee food 

supply and make agricultural products prices more consumer-friendly. 

Among farmers, the most difficult requirement is to use certified organic seed, because 

certified organic seeds are not available to everyone. As an exception farmers may use 

chemically modified non-organic seeds, because the seeds they desired are not available.  
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ARIB statistics of the year 2014 shows that the main reason for not getting the support is 

that the reduction of the commitment was too big and therefore the grant has beem reduced 

to zero, or has even been required to be refunded. It has also turned out that the applicant’s 

agricultural land has not been recognized as organic by the Agricultural Board 

In order to get the decision for a complete grant, the farmer must fulfill all requirements 

correctly. The main weaknesses in the applications are the data fields. There are a lot of 

differences between the Agricultural Board and the ARIB. Also there are mistakes with 

crop rotation and differences while identifing cultures during the control. In order to 

increase the efficiency of the agricultural sector, it is necessary to combine the databases of 

these institutions and add to them the Environmental Inspectorate and the Veterinary and 

Food Board. In this case, the entire agricultural sector has one database for everything and 

there is no need to enter information to different institutions, whih makes everything easier 

for both the farmers and the specialists.  


