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Mahepõllumajandus on üha enam populaarsust koguv majandusharu, mille eesmärgiks on 

keskkonnahoid ning ökoloogilise tasakaalu saavutamine ja säilitamine. Mahepõllumajanduse 

praktikatega on võimalik aidata vähendada negatiivseid keskkonnamõjusid, mida toob endaga 

kaasa tavapõllumajandus. 2030. aastaks näeb “Talust taldrikule” strateegia ette, et Euroopa 

põllumajandusmaast on majandatud mahepõllumajanduslikult 25%, Eestis oli see näitaja 2020. 

aastal juba 23%. Vaatamata sellele on viimasel kolmel aastal mahetunnustatud ettevõtete arv 

langenud ning 2020. aastal langes esimest korda ka mahepõllumajandusmaa. Magistritöö 

eesmärgiks oli välja selgitada ja anda ülevaade peamistest põhjustest, miks aastatel 2019–2021 

loobusid Eesti mahetootjad tunnustatud mahetootmisest. Lisaks selgitada välja, milliseid 

probleeme esines neil taime- ja loomakasvatuses tootmisega, töötlemisega ja turustamisega, 

millised olid majanduslikud probleemid ning muud mahetootmisega seotud ja mitteseotud 

probleemid. Käesoleva töö tulemusi võrreldi 2011. aastal koostatud magistritööga, mis uuris 

mahetootmisega lõpetamise põhjuseid aastatel 2009–2010. Töös kasutatud andmed koguti 

küsimustiku kaudu, mille valimisse kuulusid 2019–2021. aastatel mahetootmise lõpetanud 

ettevõtjad. Küsitlusele vastas 76 vastajat.  

 

Töö tulemustes selgus, et mahetootjatel olid peamised majanduslikud probleemid, tootmise 

rentalaablusprobleemid (tulud ei kata kulusid), toetused olid liiga väikesed ja tunti puudust 

riigipoolsest toest valdkonnale. Üldiste probleemidena toodi välja ka keerulist paberimajandust ja 

asjaajamist. Mahetaimekasvatuses olid peamisteks probleemideks sobivate rendimaade puudus, 



 
 

madal mullaviljakus ja sobivate masinate puudus ning nende amortiseerumine. 

Maheloomakasvatuses olid peamisteks probleemideks sobivate masinate puudus ja nende 

amortiseerumine, (mahe)sööda kõrge hind ning raskused nõuetekohaste pidamistingimuste 

tagamisega. 

 

Märksõnad: mahepõllumajandus, probleemid mahepõllumajanduses, tootmisega lõpetamine, 
mahetootmise tingimused, maheloomakasvatus, mahetaimekasvatus 

 
  



 
 

 

 
 

Estonian University of Life Sciences 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Master´s Thesis 

Author: Carolin Tammepõld Specialty: Environmental management and policy 

Title: Reasons for opting out from organic farming in 2019–2021 

Pages: 71 Figures: 13 Tables: 4 Appendixes: 2 

Department: Plant Health Chair 
Field of research: 1.6 Agriculture; B390 
Supervisors: Elen Peetsmann, Eve Veromann  
 
Place and date: Tartu 2022 

Organic farming is an increasingly popular agricultural sector with the aim of preserving and 

maintaining the ecological balance. Organic farming can help minimize the negative enironmental 

impacts of conventional farming. By 2030 the Farm to Fork Strategy stipulates that 25% of European 

agricultural land has to be managed organically, in Estonia this indicator was 23% in 2020. Despite of 

that, the number of organic farms has decreased in the last three years and 2020 was the first time when 

the area of organic land has decreased. The aim of this master’s thesis was to study the reasons for 

starting and opting out of organic farming, what problems entrepreneures had in organic plant and 

animal production, processing and marketing. In addition, the master’s thesis examined economic issues 

and any other issues what could be related to organic production and what were not directly releated to 

organic production. The results of this thesis are compared with previous master’s thesis on the same 

topic, which was composed in 2011. The data used in this thesis were collected through a questionnaire 

which was sent to entrepreneurs who opted out from organic production in 2019–2021. The questionnaire 

had 76 respondents.  

The study revealed that organic producers had mainly economic problems, where revenues do not cover 

costs, subsidies were too small and there was a lack of support for the sector from the government. 

Complicated paperwork and administration were also mentioned as general problems. Main problems in 

organic crop production were lack of suitable rental land, low soil fertilty and the lack of suitable 

machinery and their depreciation. Main problems in organic livestock farming were the lack of suitable 

machinery and its depreciation, the high cost of (organic)feed and ensuring proper keeping conditions 

for animals. 
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SISSEJUHATUS 

Mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus on olemuselt loodushoidlik 

tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringel, kohalike taastuvate ressursside 

efektiivsel kasutamisel ja mille eesmärgiks on toimida loodusega kooskõlas, mitte selle 

arvelt (Maaeluministeerium 2022a). Ülemaailmne mahepõllumajandusorganisatsioon 

(IFOAM) on kirjeldanud mahepõllumajandust tootmissüsteemina, mis toetab 

ökosüsteemide, mulla ja inimeste tervist (IFOAM Peaassamblee 2008). Ökoloogilise 

põllumajandusega on võimalik aidata kaasa ülemaailmsele toiduga varustatusele ning 

vähendada tavapõllumajandusega tekkivaid negatiivseid keskkonnamõjusid (Niggli et al. 

2017). Mahetootmise käigus pööratakse suurt rõhku keskkonnahoiule ja ökoloogilise 

tasakaalu saavutamisele ja säilitamisele. Eduka ökoloogilise põllumajanduse kaudu toidu 

tootmine on tehnoloogilise protsessi asemel pigem ökoloogiline protsess. Kasvatatud 

saaduseid kasutatakse nii toiduks kui ka söödana. (Maaeluministeerium 2022a). 

Mahepõllumajandus on maailmas hoogsalt kasvav majandusharu ning nõudlus mahedalt 

toodetud toiduainete ja jookide järele on palju suurem kui pakkumine turul (Nesheim et al. 

2015). 

 

On koostatud erinevaid strateegiaid ja arengukavasid, et viia ellu ja saavutada erinevaid 

eesmärke, mis on seotud mahepõllumajanduse arendamisega. Euroopa Liidu rohelise 

kokkuleppe “Talust taldrikule” strateegia näeb ühe eesmärgina ette, et aastaks 2030 on 25% 

Euroopa põllumajandusmaast majandatud mahepõllumajanduslikult. Eestis oli 2020. aastal 

mahemaa osakaal juba 23% kogu põllumajandusmaast (Maaeluministeerium 2021a). 

 
Viimase kolme aasta jooksul on mahetunnustatud ettevõtete arv Eestis olnud väikeses 

langevas trendis. 2019. aastal oli mahetootmisega tegelevaid ettevõtteid 2060, 2020. aastal 

2050 ning 2021. aastal 2043 (Zereen 2022b). 

 

Riigikogu juures tegutsev Arenguseire Keskus andis 2019. aastal välja Eesti Regionaalse 

Majanduse Stsenaariumid 2035, mis pakkus ühe stsenaariumina välja, et 2035. aastaks on 

Eesti põllu- ja metsamajandus muutunud 100% mahedalt majandatuks (Arenguseire Keskus 

2019). Senini on olnud mahepõllumajandusmaa osakaal kogu põllumajandusmaast üldiselt 

kasvavas trendis, välja arvatud 2020. aastal, kus ta langes võrreldes eelneva aastaga 0,2%. 
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Sama juhtus ka mitmetes naaberriikides – Soomes oli vähenemine 0,6%, Bulgaarias 10,6%, 

Slovakkias 10,7%, Rootsis 4,9%. Eestis oli 2019. aastal mahepõllumajanduslikku maad 

224 161 hektarit, 2020. aastal 223 813 hektarit ja 2021. aastal 229 400 hektarit. 2020. aastal 

oli kõige suurem mahemaa kasv Prantsusmaal ja Itaalias, kus mahepõllumajandusmaa pind 

kasvas 12,7%. Üle poolte kõigist Euroopa Liidus asuvatest mahedalt majandatud maadest ja 

mahetaludest asuvad Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal (Le Douarin 2021). 

 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida peamiseid põhjuseid, miks Eesti mahetootjad 

loobusid tunnustatud mahetootmisest aastatel 2019–2021. Peamised uurimisküsimused olid: 

• millised olid mahetootmisega alustamise ja lõpetamise põhjused; 

• millised olid probleemid taime- ja loomakasvatuses; 

• millised olid probleemid toodangu tootmise, töötlemise ja turustamisega; 

• millised olid majanduslikud probleemid; 

• millised olid muud mahetootmisega seotud ja mitteseotud probleemid; 

• võrrelda tulemusi 2011. aastal koostatud magistritööga, mis uuris 

mahepõllumajandusega lõpetamise põhjuseid aastatel 2009–2010. 

 

Töös kasutatud andmed on kogutud küsimustiku kaudu, millele vastas 76 mahetootmisega 

lõpetanud ettevõtjat.  

 

Magistritöö teoreetilises osas antakse ülevaade mahepõllumajandusest üldisemalt: 

tunnustuse taotlemine, üleminekuaeg, järelevalve ja tunnustamise otsuse kehtetuks 

tunnistamine. Seejärel on kajastatud kehtivaid nõudeid mahetaime- ja loomakasvatuses. 

Ülevaade on tehtud ka mahetootmises kasutavatest märgistusest, arengukavadest ja 

strateegiatest, mis puudutavad mahepõllumajandust, mahepõllumajandusliku tootmise 

toetust ning maheturu arenguid Eestis – milline on mahetoodete turumaht ja tarbimine. 

Metoodika peatükis on kirjeldatud töö metoodika, sihtrühm ning kuidas on uurimus läbi 

viidud. Töö viimases osas on läbiviidud küsitluse tulemuste analüüs ja arutelu.  

 

Töö autor tänab magistritöö juhendajaid Elen Peetsmanni ja Eve Veromanni abi ja toetuse 

eest töö kirjutamise ajal. Samuti soovib autor tänada kõiki küsitlusele vastajaid panuse eest 

töö koostamisel. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

1.1. Mahetootmise tunnustamine 

1.1.1. Taotlemine 
 
Selleks, et tegutseda Eestis mahetootjana, peavad nii füüsilised kui ka juriidilised isikud 

olema tunnustatud ja kantud mahepõllumajandus registrisse ehk olema liitunud mahe 

kontrollsüsteemiga. Ettevõtete tunnustamisega tegeleb Põllumajandus- ja Toiduamet 

(Põllumajandus- ja Toiduamet 2021). 

 

Tunnustust saab taotleda järgmistes valdkondades (Maheklubi 2022a): 

• taimekasvatus (sh mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamine); 

• loomakasvatus; 

• mesindus; 

• sööda esmatootmine ja ainult oma ettevõtte jaoks sööda segamine (ei ole lubatud 

kasutada lisandeid või nende eelsegusid, erandiks on silokonservandid); 

• oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamine ning 

turuleviimine; 

• seemne ja paljundusmaterjali tootmine, ettevalmistamine ning turuleviimine; 

• merevetikate tootmine; 

• vesiviljelusloomade tootmine. 

 

Selleks, et taotleda tunnustust taimekasvatuse valdkonnas, tuleb esitada Põllumajandus- ja 

Toiduametile vastavad dokumendid, kus on kajastatud põllumassiivide või katastriüksuste 

kaardid, kuhu peale on kantud põllu number ning põllu piirid, andmed iga põllu kohta ning 

pindala 0,01 ha täpsusega, kasvatatav kultuur või kesa tüüp ja põllu saatus. 

Loomakasvatuse puhul tuleb esitada Põllumajandus- ja Toiduametile dokumendid, kus on 

välja toodud ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa ja on välja 

toodud, millise liikidega plaanitakse alustada mahepõllumajandusele üleminekut 

(Põllumajandus- ja Toiduamet 2022a). 

Mesinduse puhul peavad esitatud dokumendid kajastama põllumassiivide või 

katastriüksuste kaarte, kuhu on märgitud mesilastarude grupi või gruppide asukohad ning 

välja on toodud korjeala mesilastarude grupi ümber vähemalt 3 km raadiuses ning kasutatav 
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mõõtkava peab olema vähemalt 1:10 000. Lisaks peab välja olema toodud mesilasperede 

arv. Merevetikate tootmise korral peavad dokumentides olema välja toodud kasvatamise, 

kogumise ning kogumisjärgse tegevuse asukoha kaart, mille mõõtkava on vähemalt 1:10 

000. Kaardile peab olema kantud ala, millel plaanitakse merevetikate kasvatamist, kogumist 

ning kogumisjärgset tegevust alustada. Välja peavad olema toodud pindala ja piirid. Lisaks 

peab olema liikide loetelu, milliseid merevetikaid on plaanis kasvatada või koguda ja 

andmed plaanitava koguse ja kogumise aja kohta. (Põllumajandus- ja Toiduamet 2022a) 

Vesiviljelusloomade tootmise plaani korral peavad esitatud dokumendid kajastama 

vesiviljelusloomade tootmise asukohta kaarti, mille mõõtkava on vähemalt 1:10 000 ning 

kuhu on kantud ala, millel plaanitakse vesiviljelusloomade tootmisega alustada. Välja 

peavad olema toodud pindala ja piirid. Lisaks peab olema kajastatud liikide loetelu, milliseid 

vesiviljelusloomi plaanitakse kasvatada ning lisaks andmed plaanitavate tootmisemahtude 

kohta. (Põllumajandus- ja Toiduamet 2022a) 

 

Riigilõiv tuleb tasuda ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise kuupäevaks. 2021. aasta 

algus tõi maheettevõtjatele kaasa järelvalvetasude ning riigilõivude muutused. Lisaks 

muutusid riigilõivud, mida ettevõtjad pidid maksma mahepõllumajanduse seaduse alusel 

tehtavate toimingute eest.  

 

Riigilõivu suurus on määratud vastavalt ettevõtte või selle osa tunnustamise eest 

Riigilõivuseadusega. Kuni aastani 2021 kehtisid järgmised riigilõivutasud (2014, § 253 lg 

1): 

• riigilõivu suurus on määratud vastavalt kontrollitava maa (sh rendimaa) suurusele: 

1. kuni 1,5 hektari suurune maa või tootmisala – 19 eurot; 

2. 1,5–10 hektari suurune maa või tootmisala – 55 eurot; 

3. üle 10 hektari suurune maa või tootmisala – 55 eurot ning lisaks 0,60 eurot 

iga hektari kohta, mis ületab 10 hektarit, kuid kokku mitte rohkem kui 1000 

eurot. 

 

Alates 2021. aasta algusest kehtivad järgmised riigilõivutasud mahetootjatele 

(Põllumajandus- ja Toiduamet 2021): 

• ettevõte tasub ettevõtte või selle osa tunnustamise eest ning tunnustamisele 

järgnevast aastast alates igal aastal korralise järelvalvetoimingu eest riigilõivu 62 

eurot; 
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• iga hektari kontrollitava maa või vesiviljelusloomade ja merevetikate tootimisala 

kohta 1,5 eurot; 

• taimede ja seente korjamiseks kasutatava mitteharitava ala hektari kohta 0,24 eurot. 

• mahepõllumajandusliku seemne või vegetatiivse paljundusmaterjali tootmise, 

ettevalmistamisega ja turule viimisega tuleb tasuda riigilõiv 120 eurot. 

 

Riigilõivu suurus võib ettevõtja kohta kokku olla kuni 5000 eurot aastas.  

 

2021. aasta tõi mahetootjatele kaasa riigilõivu mitmekordse kasvu – kui varasemalt oli 

riigilõivu maksimum määraks 1000 eurot ühe ettevõtte kohta, siis nüüd on selleks 5000 

eurot.  

 

 

1.1.2. Tunnustamine ja üleminekuaeg 
 

Selleks, et saada ettevõttele tunnustus mahepõllumajanduslikuks tootmiseks peab esitama 

Põllumajandus- ja Toiduametile vormikohase taotluse koos kõigi nõutud dokumentidega. 

Tunnustamise taotlemiseks taimekasvatuses või mesinduses tuleb dokumendid esitada 

10.03-10.04. Aastaringselt on võimalik esitada taotlust seenekasvatuses, 

seemne/paljundusmaterjali tootmises, taimekasvatuses katmikaladelt, ettevalmistamises või 

turuleviimises, mitteharitavatelt aladelt taimede ja/või seente korjamises. Loomakasvatuses 

on aastaringselt võimalik taotlust esitada vaid siis, kui ettevõtte on juba eelnevalt tunnustuse 

saanud. (Põllumajandus- ja Toiduamet 2022b)  

 

Ettevõte saab tunnustuse, kui on täidetud järgmised kriteeriumid (Maheklubi 2022a): 

• taotlus on esitatud tähtaegselt; 

• riigilõiv on tasutud; 

• tehtud on esmane kontroll ettevõttes ja kõik vastab mahepõllumajandusliku tootmise 

nõuetele. 

 

Pärast tunnustamist kantakse ettevõte mahepõllumajandus registrisse. Pärast tunnustuse 

taotlemist teostatakse esmane kontroll 60 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast 

arvates. Esmase kontrolli tegemisest alates 30 tööpäeva jooksul tehakse ettevõtte 
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tunnustamise kohta otsus või põhjendatud otsus keeldumise kohta. Otsus tunnustamise kohta 

kehtib kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta 31. detsembrini. (Mahepõllumajanduse 

seadus 2006, § 7 lg 1, lg 22) 

 
Üleminekuaeg algab päevast, kui ettevõte esitas taotluse tunnustuse saamiseks. 

Üleminekuajal ei tohi toodangut märgistada mahepõllumajanduslikuna. Üleminekuaeg 

loetakse lõppenuks, kui mahepõllumajanduse eeskirju on järgitud (Maheklubi 2022a): 

• vähemalt 2 aastat enne külvi; 

• rohumaa või mitmeaastaste söödataimede puhul vähemalt 2 aastat enne, kui saaki 

kasutati mahepõllumajandusliku söödana; 

• teiste mitmeaastaste taimede ja söödataimede puhul vähemalt 3 aastat enne, kui 

toimus mahepõllumajandustoodete esimene koristus. 

 

Põllumajandus- ja Toiduametil on õigus tagasiulatuvalt otsustada, et üleminekuaja sisse 

kuulus ka tunnustamisele eelnev aeg, kui maatükid olid looduslikud või põllumajanduslikud 

alad, mida ei ole töödeldud keelatud ainetega. On oluline, et Põllumajandus- ja Toiduametit 

kutsutaks maad vaatama enne, kui see üles haritakse. (Maheklubi 2022a) 

 

Kui ettevõte taotleb tunnustamist koos loomakasvatusega, siis lõpeb üleminekuperiood neile 

loomadele, kes juba olid tunnustamise taotlemise hetkel ettevõttes ning järglastele kahe aasta 

möödudes. (Maheklubi 2022a) 

 

Põllumajandus- ja Toiduamet on andnud ka soovituse ettevõtetele, kes soovivad minna 

loomakasvatusega mahepõllumajandusele üle, teha seda koos taimekasvatusega või siis 

kolmandal aastal, kui taimekasvatuses on üleminek läbitud. Kui taimekasvatuses on 

üleminekuperiood juba lõppenud, siis kehtivad loomadele järgmised üleminekuperioodide 

pikkused (Maheklubi 2022a): 

• hobused ja veised liha tootmiseks 12 kuud, kuid mitte vähem kui loomade 

kolmveerand eluea pikkuses; 

• piimalehmad 6 kuud; 

• lambad ja kitsed 6 kuud; 

• sead 6 kuud; 

• kodulinnud munade tootmiseks 6 nädalat; 
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• kodulinnud liha tootmiseks, mis on ettevõttesse toodud alla 3 päeva vanustena, 10 

nädalat. 

 

Mahemesinduse puhul on üleminekuaja pikkuseks 1 aasta. 

 

 

1.1.3. Järelevalve ja otsuse kehtetuks tunnistamine 
 
Eestis on riiklik ja põhjalik järelevalve, mis puudutab mahepõllumajanduse nõuete täitmise 

kontrollimist. Kontrolli teostab Põllumajandus- ja Toiduamet. Kontroll ettevõtetes kohapeal 

toimub vähemalt korra aastas, mille järel väljastatakse ettevõttele tõendav dokument, kus on 

kirjas, milline toodang on mahe (Maheklubi 2022b). 

 

Lisaks teostatakse riskipõhiseid ja etteteatamata kontrolle, mille käigus võetakse toodangust 

kontrollproove. Nõuete rikkumise korral saab teha ettevõttele ettekirjutuse, määrata 

sunniraha, keelata toodangu märgistamine mahedana, nõuda uuesti üleminekuaja alustamist 

või äärmisel juhul ka tunnistada tunnustamise otsus kehtetuks (Vetemaa et al. 2021). 

 
Põllumajandus- ja Toiduametil on õigus tunnistada ettevõtte tunnustamise otsus kas 

täielikult või osaliselt kehtetuks, kui ettevõte (Mahepõllumajanduse seadus 2006, § 9 lg 1): 

• on esitanud selleks taotluse; 

• ei suuda täita mahepõllumajanduse nõudeid ettevõttes valitsevate püsiolude tõttu; 

• ei esita Põllumajandus- ja Toiduametile nõutud andmeid või takistab teisiti 

järelevalve teostamist; 

• kasutab tahtlikult väetamise, mulla omaduste parandamise või taimekaitse eesmärgil 

lubamatuid aineid või tooteid või geneetiliselt muundatud organisme ning nendest 

või nende abil toodetud tooteid; 

• on pannud toime tõsise, korduva või jätkuva mahepõllumajanduse nõuete rikkumise. 
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1.2. Nõuded mahepõllumajanduses 
 
Mahepõllumajandusega tegelemisel on oluline erinevate mahepõllumajandust käsitlevate 

õigusnormide järgmine. Mahepõllumajandusele kohaldatud õigusnormide eesmärgiks on 

edendada keskkonnakaitset, säilitada elurikkust ning tõsta tarbijate usaldust mahedalt 

toodetud kaupade vastu (Euroopa Komisjon 2022a).  

 

Valdkonda reguleerivad määrused põhinevad põhimõtetel (Euroopa Komisjon 2022a): 

• GMO-de kasutamise keeld; 

• ioniseeriva kiirguse kasutamise keeld; 

• kunstväetiste, herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiidide kasutamise piirang; 

• hormoonide kasutamise keeld ja antibiootikumide kasutamise piirang. 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 

20.02.2009. a määruses nr 25.  

 

 

1.2.1. Nõuded mahetaimekasvatuses 
 
Selleks, et mahedalt kasvatada taimi ja põllukultuure, peab kasutatud taimede 

paljundusmaterjal vastama mahepõllumajanduslikele standarditele. Selleks on loodud 

mahepõllumajanduslike seemnete andmebaas (Tamm et al. 2016), mida peavad Euroopa 

Liidu liikmesriigid, et hõlbustada tootjate ja tarnijate omavahelist suhtlust (Euroopa 

Komisjon 2022b). 

 

Mahetaimekasvatuses on kohustuslik kasutada mahedalt toodetud seemet ja 

paljundusmaterjali, see hõlmab ka istutusmaterjali, mis on seemnest ettekasvatatud. Kui 

mahepõllumajanduslikult toodetud seemet või paljundusmaterjali pole saada, siis on lubatud 

kasutada keemiliselt töötlemata mittemaheseemet või taimset paljundusmaterjali. See ei 

kehti seemnest ettekasvatatud istutusmaterjalile. Lubatud on mittemahedad istikud ning 

tippsibul. Kohustuslik on koostada ka külvikorra plaan, mis sisaldab endas rakendatud või 

rakendatavaid külvikordasid. Iga külvikord peab sisaldama liblikõielisi taimi ning 

külvikorras olevad kultuurid peavad kajastuma ka taimekasvatusplaanis ja reaalselt kasvama 

(Mansberg 2017). 
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Külvikorraplaan ei ole kohustuslik järgnevatel juhtudel (Mansberg 2017): 

• vähemalt 5 aasta vanune rohumaa või 5 aasta vanuseks kavandatav rohumaa; 

• looduslik rohumaa; 

• puuvilja- ja marjakultuurid või ravim-ja maitsetaimede kasvatamiseks planeeritav 

maa; 

• heinaseemne tootmiseks kasutatav maa; 

• põld, mille suurus on alla 0,3 hektari. 

 

Mahetaimekasvatuse korral on kohustuslik pidada põlluraamatut, mida peetakse vastavalt 

Veeseadusele. Põlluraamat peab olema täidetud nõuetekohaselt iga põllu ja pool-loodusliku 

ala kohta, mis kuulub ettevõttele. Sissekanded peavad olema tehtud hiljemalt 10 

kalendripäeva jooksul, kui tööd on tehtud või lõpetatud. Põlluraamatus peavad olema 

kajastatud kõik tööd, mis on jooksval aastal põllul tehtud ning ka loomade karjatamine. 

Lisaks tuleb põlluraamatusse kanda põllult saadud saagikogused ja andmed kasutatud 

väetiste ja seemnete kohta. Põlluraamatut tuleb säilitada 10 aastat (Veeseadus 2019, § 155 

lg 1-5). 

 

Taimekasvatuse korral on keelatud paralleelkasvatus mahe- ja mitte-

mahepõllumajanduslikult, kui ettevõttes kasvatatakse samu taimeliike või sorte, mida ei ole 

võimalik omavahel kergelt eristada. Paralleelkasvatus on lubatud juhul kui (Palts et al. 

2018): 

• rohumaad kasutatakse üksnes karjatamiseks; 

• vähemalt 3-aastast kasvatusperioodi vajavate mitmeaastaste kultuuride kasvatamisel, 

mille puhul ei ole võimalik sorte kergesti eristada, on täidetud järgmised tingimused: 

1. tootmine on osa üleminekuplaanist. Tootja võtab kohustuse, mis näeb ette 

maa-ala viimase osa mahetootmisele ülemineku alustamist võimalikult 

lühikese ajaperioodi jooksul, mis ei ole pikem kui 5 aastat; 

2. kasutusele on võetud meetmed, mis tagavad, et igast üksusest saadud tooted 

hoiustatakse püsivalt eraldi; 

3. põllumajandus- ja Toiduametile antakse vähemalt 48 tundi ette teada iga 

toote saagikoristusest; 
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4. saagikoristuse lõppedes tuleb teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit 

üksustest korjatud saagi täpsetest kogustest ja meetmetest, mida rakendatakse 

toodete eraldi hoidmiseks. 

• põllumajandusuuringuteks ja põllumajandushariduse otstarbeks mõeldud maa-alade 

puhul peavad olema täidetud nõuded 2, 3 ja 4; 

• seemnete, taimse paljundusmaterjali ja istutusmaterjali tootmisel peavad olema 

täidetud nõuded 2, 3 ja 4. 

 

Taimede ja seente korjeks mitteharitavatelt aladelt tuleb esitada Põllumajandus- ja 

Toiduametile kaart, mille mõõtkava peab olema vähemalt 1:10 000. Kaardile peavad olema 

kantud korjamiseks kasutatavate alade piirid ja pindalad ning alad, millelt kavatsetakse 

alustada korjet, koos piiride ja pindaladega. Korje korral kogu katastriüksuselt pole vaja 

esitada kaarti ning piisab katastriüksuste numbritest (Palts et al. 2018). Eestis on Riigimetsa 

Majandamise Keskusel (RMK) kohustus tagada nende hallatavate metsade tervislik seisund 

ning kaitsta neid erinevate kahjurite eest. RMK metsades ei tehta keemilist tõrjet. Erandiks 

on männikärsakate või juureüraskite tõrje, mille korral on lubatud mürkkemikaale kasutada 

vaid metsakaitselise ekspertiisi alusel. Selleks, et tõsta taimede haiguskindlust, tehakse tõrje 

enamasti taimlas (RMK 2022). RMK on kinnitanud, et nende riigimetsades ei ole eelneva 

kolme aasta jooksul kasutatud aineid, mis on mahepõllumajanduses keelatud, seega saab 

nendest metsadest korjata mahedaid saadusi. Erametsast korje puhul tuleb küsida 

metsaomanikult kinnitus keelatud ainete mittekasutamise kohta (Põllumajandus- ja 

Toiduamet 2022c). 

 

Kuna sünteetiliste mineraalväetiste kasutamine on mahepõllumajanduses keelatud, tuleb 

kasutada alternatiive, mis aitavad säilitada ja tõsta mulla bioloogilist aktiivsust ning 

mullaviljakust. Võimalusel tuleks kasvatada liblikõielisi taimi, rakendada sobivaid 

mitmeaastaseid külvikordi, kasutada kompostitud sõnnikut, mis on pärit 

maheloomakasvatusest või kasutada kompostitud orgaanilist materjali, mis on pärit 

maheettevõttest. Sõnnikut ja loomade väljaheidet on lubatud kasutada haritava hektari kohta 

aasta keskmisena nii palju, et ta annab kuni 170 kg lämmastiku (Palts et al. 2018). 

  

Mahetootmise puhul on kahjuritõrjes oluline kasutada ennetavat, mehhaanilist ja bioloogilist 

tõrjet. Nendeks võivad olla (Palts et al. 2018): 

• bioloogilise mitmekesisuse suurendamine; 
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• sobivate külvikordade valik; 

• sobivad sordid ja liigid; 

• sobivad agrotehnilised võtted; 

• looduslikele vaenlastele soodsate tingimuste loomine; 

• leegitamine jne. 

 

Keemilise tõrje puhul on mahepõllumajanduses lubatud vaid looduslikul algmaterjalil 

põhinevad keemilised preparaadid. Keemilises tõrjes võib kasutada (Palts et al. 2018): 

• mõned taimsed putukatõrjevahendid, näiteks NeemAzal; 

• väävel; 

• mineraalõlid ja piima töötlemise saadused; 

• kvartsliiv; 

• želatiin. 

 

 

1.2.2. Nõuded maheloomakasvatuses 
 
Maheloomakasvatuse puhul on terve rida erinevaid tingimusi, kui tootja soovib tooteid 

turustada mahetootena. Need hõlmavad endas loomade heaolu järgimist, vastavalt loomade 

toitumisvajadustele nende toitmist ning üleüldist loomatervise tagamist ja keskkonna kaitset 

(Euroopa Komisjon 2022c). Mahepõllumajanduslik loomakasvatus käsitleb endas veiste, 

sigade, lammaste, kitsede, hobuste, kodulindude ja mesilaste pidamist. 

Maheloomakasvatuses kehtivate nõuete täitmist kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet 

(Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuded 2001, § 1 lg 2). 

 

Ettevõte, mis tegeleb loomakasvatusega, võib pidada eri liiki loomi 

mahepõllumajanduslikult ja mittemahepõllumajanduslikult. Erandiks on see, kui 

Põllumajandus- ja Toiduametilt on saadud nõusolek pidada teadusliku uurimise eesmärgil 

samasse liiki kuuluvaid loomi nii mahedalt kui mittemahedalt. Kui ettevõte peab nii 

maheloomi kui mittemahepõllumajanduslikke loomi, siis peab olema tagatud, et nende 

hooned ja maatükid on omavahel eraldatud. Mahe- ja tavaloomade pidamisel korraga peab 

olema hoonetes tagatud eristatavus vaheseinaga ja sööda- ja sõnnikukäigud peavad olema 

eraldi kasutusega. Maheloomade karjamaad peavad olemas tarastatud või piiritletud selliselt, 



18 
 

et loomal puudub ligipääs mittemahemaale, selleks kasutatakse kas tara või elektrikarjust. 

Hoonete soojustus, küte ja ventilatsioon peavad tagama õhuringluse, tolmusisalduse, 

temperatuuri, suhtelise õhuniiskuse ja gaasisisalduse tasemel, mis ei mõju loomade tervisele 

kahjustavalt. Lisaks peab hoones olema piisav päevavalgus ja loomulik õhuvahetus (Palts et 

al. 2018). 

 

Hoonete loomkoormus peab olema selline, mis kindlustab peetavatele loomadele mugavuse, 

heaolu ja liigiomaste vajaduste rahuldamise. Need sõltuvad loomaliigist ja tõust ning 

loomade vanusest. Loomale peab olema võimaldatud piisavalt vaba ruum seismiseks, 

lamama heitmiseks, ümber pööramiseks, enda puhastamiseks ja kõikide loomulike asendite 

võtmiseks. Miinimumpindalad on välja toodud (EÜ) 889/2008 III lisas. Loomadele peab 

olema tagatud ligipääs karjamaale või vabaõhualadele, lisaks peavad taimetoidulised 

loomad saama alati karjamaale rohtu sööma, kui tingimused on selleks sobivad (Palts et al. 

2018). 

 

Loomade pidamine lõa otsas on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on tema turvalisuse ja 

heaolu eesmärgil. Erandiks on väikeettevõtted kuni 50 veisega, kus pole võimalust hoida 

neid nende käitumuslike vajadustega sobivates rühmades. Selleks on vajalik Põllumajandus- 

ja Toiduameti nõusolek ja sellisel juhul on tingimus, et loomad peavad pääsema karjatamis-

perioodil karjamaale ja muul ajal vähemalt kaks korda nädalas vabaõhualadele, mis peab 

olema ka kirjalikult fikseeritud (Palts et al. 2018). 

 

Kodulindude pidamine puurides on keelatud ning veelindudele peab olema tagatud pääs 

ojasse, tiiki, järve või basseini, et loomad saaksid rahuldada oma liigiomased vajadused ja 

heaolunõuded. Lisaks peab lindudele võimaldama lihtsat ligipääsu vabaõhualale, kuhu nad 

pääsevad vähemalt kolmandikul oma elueast. Seaduses on ka sätestatud minimaalsed 

tapavanused ja miinimumpindalad kodulindude pidamiseks (Palts et al. 2018). 

 

Maheloomapidamises on oluline loomade märgistus, mis peab olema teostatud püsivalt ja 

igale loomaliigile kohandatud meetodil. Suured imetajad märgistataks ükshaaval ning 

kodulinnud ja väikeimetajad märgistatakse ükshaaval või partiide kaupa. Loomaliigid, keda 

märgistatakse on veised, lambad, kitsed ja sead (Palts et al. 2018). 
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Mahesöödad ja tavasöödad peavad olema ajas või ruumis eristavad ning, kui on plaanis 

ladustada mahesööta kohas, kus eelnevalt on hoiustatud tavasööta, siis peab eelnevalt 

kasutama tõhusaid puhastusmeetmeid, mis peavad olema ka kirjalikult fikseeritud. 

Taimtoiduliste loomade sööt peab pärinema 100% mahepõllumajandusest ning nende 

söödast peaks moodustuma rohumaadelt saadav sööt võimalikult suure osa ja vähemalt 60% 

loomale antavast söödast peab pärinema kas samast tootmisüksusest või olema toodetud 

teiste Eesti maheettevõtete poolt (Palts et al. 2018). Erandina oli lubatud kuni 31.12.2020 

kodulindude söötmisel kasutada ka mittemahepõllumajanduslikku proteiinisööta kuni 5% 

ulatuses, kui maheproteiinsööta ei olnud saada. Lubatud oli anda tavasöödamaterjale, mida 

ei ole töödeldud keemiliste lahustitega (Leming et al. 2020). Taimtoiduliste loomade puhul 

peab vähemalt 60% päevasest söödakoguse kuivainekogusest moodustama koresööt, 

haljassööt või silo. Teiste loomade puhul peab pärinema vähemalt 60% söödast samast 

tootmisüksusest või olema toodetud teiste sama piirkonna maheettevõtetega. (Palts et al. 

2018) 

 

Loomade haigestumise ennetamiseks on keelatud kasutada sünteesitud allopaatilisi 

veterinaarravimeid ja antibiootikume. Nakkuste leviku tõkestamiseks ja haiguskandjate 

tekkimise vältimiseks on oluline, et laudad, sulud, seadmed ja riistad oleksid nõuetekohaselt 

puhastatud ja desinfitseeritud. Oluline on, et väljaheide, uriin ja söömata jäänud ning 

mahapudenenud sööt saaks maast eemaldatud nii sageli kui vaja, et aidata minimeerida lõhna 

teket ja vältida seeläbi näriliste ja putukate paljunemist. Putukate ja kahjurite hävitamiseks 

võib kasutada lõksudes rodentitsiide või seadusega lubatud tooteid ((EÜ) 889/2008 Artikkel 

23). Loomade ravikuuride hulka ei loeta vaktsineerimist, parasiitidevastast ravi ning 

kohustuslike haigustõrjeprogrammide raames tehtud protseduure. Sinna kuuluvad näiteks 

ussitõrje või riikliku tauditõrjeprogrammi raames tehtavad vaktsiinid marutaudi vastu (Palts 

et al. 2018). 

 

Looma haigestumise korral tuleb teda viivitamatult ravida ning vajadusel teha seda teistest 

loomadest eraldi ning nõuetekohases laudas. Ravimiseks on sobilikud taimravitooted, 

homöopaatilised tooted, erinevad mineraalaineid, mikroelemendid ning vitamiinid. Kui need 

ravimeetodid ei anna tulemusi, siis on lubatud loomaarsti vastutusel kasutada keemiliselt 

sünteesitud allopaatilisi veterinaarravimeid või antibiootikume. Pärast allopaatilise ravimi 

manustamist kehtib loomale keeluaeg sellest loomast mahepõllumajanduslike toiduainete 

toomiseks, mis on kaks korda nii pikk kui ravimile tavatootmises ettenähtud keeluaeg või 
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kui keeluaega ei ole määratud, siis 48 tundi. Veterinaarravi korral tuleb registeerida 

diagnoos, ravi alustamise ja lõpetamise kuupäev, kasutatud ravimi liik, nimetus ja doos, 

ravimeetod ning ravimi tootja poolt toodangu turustamisele kehtestatud keeluaeg ja lisaks 

andmed ravitud loomade kohta, mis sisaldavad andmeid liigi, arvu, tõu, vanuse, soo ja 

indentifitseeriminumbri kohta ning andmed ravi korraldanud veterinaararsti kohta (Palts et 

al. 2018). 

 

Kastreerimine on maheloomakasvatuses lubatud vaid loomakasvatussaaduste kvaliteedi 

parandamise eesmärgil ja et säilitada traditsioonilisi tootmistavasid. Protseduuri ajal tuleb 

looma kannatusi võimalikult minimeerida ning protseduur tuleb teha looma seisukohalt 

kõige sobivamas eas. Protseduur ei kuulu ravikuuride alla. Looma tiinestamiseks peab 

kasutama eelkõige loomulikku paaritamist, vajadusel on lubatud kunstlik seemendamine. 

Embrüo siirdamine on maheloomakasvatuses keelatud (Palts et al. 2018). 

 

Loomade transpordi ajal peavad olema mahepõllumajanduslikult peetavad loomad selgelt 

eristatavad mittemahepõllumajanduslikult peetavatest loomadest. Enne loomade transporti 

ja transpordi käigus on keelatud loomadele manustada keemiliselt sünteesitud allopaatilisi 

rahusteid. Keelatud on kasutada elektrilisi stimulaatoreid, et loomasid laadida peale ja maha. 

Laadimine peab toimuma ettevaatlikult (Palts et al. 2018). 

 
 
 
1.3. Märgistus 

 
Mahetoodangu eristamiseks tavatootest kasutatakse logosid, mis aitavad ka tarbijal 

lihtsamini leida mahetooteid üles. Mahetoodangu märgistamisel peab silmas pidama 

erinevaid aspekte. Alates 1. juulist 2010 on kohustuslik kasutada mahetoodetel Euroopa 

Liidu mahetoote logo (joonis 1). Lisaks mahelogole peab olema vaatevälja lisatud ka 

järelevalveasutuse kood ja päritolutähis (Maaeluministeerium 2021b). 

 

Logo kasutamine on väga rangelt reguleeritud. Logo on lubatud kasutada vaid toodetel, mis 

on volitatud kontrollorgani poolt mahetootena sertifitseeritud. Mahetoode peab vastama 

teatud tootmis-, töötlemis-, veo- ja ladustamistingimustele. Lisaks ei tohi logo kasutada 

toodetel, mis sisaldavad vähem kui 95% mahepõllumajanduslikke koostisosi (Euroopa 

Komisjon 2022d) ning ülejäänud 5% ulatuses on lubatud kasutada tavapõllumajanduslikke 
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koostisosi, mida ei ole mahedana võimalik saada. Nimekiri lubatud mittepõllumajanduslike 

ning tavapõllumajanduslike koostisosade kohta on välja toodud määruses (EL) 2021/1665 

V lisades A ja B (Mahepõllumajanduse Koostöökogu 2021). 

 

                                          
Joonis 1. Euroopa Liidu mahelogo                              Joonis 2. Eesti riiklik ökomärk 

(Maaeluministeerium 2021b).                                        (Maaeluministeerium 2021b). 

 
Eestis on kasutusel veel ka ökomärk (joonis 2), mis annab tarbijale kindluse, et toode on 

valmistatud ja kontrollitud vastavalt Eesti mahepõllumajanduse seadustele. Nagu ka 

Euroopa Liidu mahelogo puhul, siis märki on lubatud kasutada vaid juhul, kui toote 

põllumajanduslikest koostisosadest vähemalt 95% on mahepõllumajanduslikku päritolu. 

Erinevalt Euroopa Liidu mahelogost ei ole Eesti ökomärk kohustuslik. (Maaeluministeerium 

2021b)  

 

 

1.4. Arengukavad ja strateegiad 
 
Toiduainete tootmise puhul ei saa ka ära unustada selle mõjusid ümbritsevale keskkonnale. 

Seetõttu on Euroopa Liit välja pakkunud viise, kuidas muuta Euroopas toodetud ja tarbitud 

toit jätkusuutlikuks. Selleks üritatakse erinevate strateegiate kaudu vähendada 

toidusüsteemide ökoloogilist jalajälge, tugevdada vastupanuvõimekust kriisidele ja tagada 

tulevastele põlvkondadele tervislik ja taskukohane toidulaud. Üheks Euroopa rohelise 

kokkuleppe põhimeetmeks on strateegia „Talust taldrikule“, mis on kooskõlas ka Euroopa 

Liidu elurikkuse strateegiaga aastani 2030. Strateegial on mitmeid eesmärke ning ühe 

eesmärgina näeb see ette, et aastaks 2030 on 25% Euroopa põllumajandusmaast majandatud 

mahepõllumajanduslikult (Euroopa Ülemkogu 2022). 2021. aastal oli Eestis see protsent 

juba 23% (Zereen 2022b). 
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Euroopa Liidu Nõukogu võttis 2021. aasta juulis vastu järeldused Mahepõllumajanduse 

edendamise tegevuskava kohta, mille komisjon oli neile esitanud. Seejärel leppisid Euroopa 

Liidu ministrid kokku järgmistes punktides (Euroopa Ülemkogu 2022): 

• mahepõllumajandus on oluline, et tagada Euroopa põllumajanduse kestlikkus; 

• mahepõllumajandusliku tootmise arendamine tagab sissetulekud ja loob töökohti; 

• mahepõllumajanduslike toodete tasakaalustatud nõudluse ja pakkumise suhe tagavad 

sektori kasumlikkuse; 

• selleks, et määrata liikmesriikidele sihtväärtused ja sekkumised, tuleb võtta arvesse 

riikide eripärad ja erinevad olukorrad; 

• „Talust taldrikule“ strateegia poolt paika pandud eesmärkide saavutamiseks on väga 

oluline kaasata protsessi avaliku ja erasektori sidusrühmad.  

 

Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014–2020 peamisteks strateegilisteks 

eesmärkideks oli parandada konkurentsivõimet mahepõllumajanduses ja tõsta kohaliku 

mahetoidu tarbimist. Lisaks keskendus arengukava kohaliku mahetoodangu väärindamise 

arendamisele, efektiivsuse tõstmisele tootmisprotsessides, mainekujundamisele, toidu 

kvaliteedi parendamisele, sektoris töötavate töötajate ja nõustajate teadmiste täiendamisele 

ja järelevalve parendamisele. Arengukava jagunes kuueks valdkonnaks: tootmine, 

töötlemine, toitlustamine, turustamine ja tarbimine, teadus- ja rakendusuuringud, koolitus, 

nõustamine ja teabe levitamine ning õigusraamistik ja järelevalve. Arengukava aluseks oli 

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse tegevuskava (Eesti mahepõllumajanduse arengukava... 

2014–2020, 2014). 

 
Esimeses valdkonnas, milleks oli tootmine, oli eesmärkideks suurendada mahepõllu-

majanduslikult majandatud (sh üleminekuajal olev ja üleminekuaja läbinud) maade pindala 

ning suurendada mahepõllumajanduse kogutoodangu osakaalu võrreldes Eesti 

põllumajanduse kogutoodangu osakaaluga. Mõlemad eesmärgid saavutati. Esimene 

eesmärk, milleks oli suurendada mahepõllumajanduslikult majandatud maade pindala, mille 

alla kuulusid nii üleminekuajal olev kui ka üleminekuaja läbinud maad, saavutati 2017. 

aastal. Algtasemeks oli 2017. aastal 167 000 hektarit üleminekuajal olevat maad ning 

159 000 hektarit üleminekuaja läbinud maad. Tulemused oli 2017. aastal vastavalt 199 947 

hektarit ning 163 598 hektarit. Teine eesmärk, tõsta mahepõllumajandusliku kogutoodangu 

osakaalu 50% Eesti põllumajanduse kogutoodangust, võrreldes 2014. aasta tulemusega 

(4,73%), saavutati aastal 2017, mil see oli juba 9,8% ja aastal 2019 oli tulemus 8,9%. 
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Teises valdkonnas ehk töötlemises ei suudetud soovitud tulemusi saavutada. Esimeseks 

eesmärgiks oli vähemalt 220 ettevõtet, mis tegelevad mahetoodete valmistamisega (sh 

töötlemisega). 2020. aastal oli neid ettevõtteid 176, 2013. aastal 90. Teiseks eesmärgiks oli 

mahetöötlemisega tegelevates ettevõtetes töödeldud toodangu väärtust kolmekordistada 

võrreldes 2013. aasta tulemusega. Kahjuks pole selle mõõdikukohta infot saada, sest neid 

väärtuseid ei mõõdetud ühelgi aastal. 

Kolmandas valdkonnas ehk toitlustamises ei saavutatud samuti seatud eesmärke. 

Esimeseks eesmärgiks oli tõsta lasteasutuste osakaalu, kes on teatanud mahetoidu 

serveerimisest. Eesmärgiks oli 30% ja tulemuseks oli 2,2%. Teiseks eesmärgiks oli tõsta 

nende toitlustusettevõtete arvu, kes pakuvad mahetoitu ja ka teavitavad sellest (v.a 

lasteasutused). Eesmärgiks oli 100 asutust ja tulemuseks oli 18. 

Neljandas valdkonnas ehk turustamises ja tarbimises saavutati viiest eesmärgist kolm. 

Saavutamata jäi eesmärk tõsta mahetoitu ostnud tarbijate osakaal aastaks 2020 80%-ni 

(tulemuseks jäi 52%) ja mahetoidu iga nädalaselt ehk regulaarsete tarbijate osakaal Eesti 

elanikest on aastal 2020 20% (tulemuseks jäi 13%). Kolmas eesmärk saavutati juba 2014. 

aastal, mis soovis tõsta 2020. aastaks märgistatud turule jõudva toodangu osakaalu 

mahetaimekasvatussaadustest 90% peale. 2014. aastal oli see juba 96%. Neljanda eesmärgi 

puhul, mis plaanis tõsta 2020. aastaks 50% peale märgistatuna turule jõudva toodangu 

osakaalu Eesti maheloomakasvatussaadustest, on info saadaval kuni 2014. aastani, kus 

eesmärk täideti juba kahekordselt, olles algtasemel 15% ning 2014. aastal juba 30%. Viies 

eesmärk nägi ette kolmekordistada summat, mida toob sisse mahetoodete eksport ja 

turustamine teistes Euroopa Liidu riikides. 2013. aastal oli see summa 5,93 miljonit eurot ja 

2020. aastal 31,9 miljonit eurot. 

Viiendas valdkonnas ehk teadus- ja rakendusuuringud, koolitus, nõustamine ja teabe 

levitamine toodi välja, et mahepõllumajanduse teadmussiirde pikaajaline programm (2016–

2020) kaasas kõiki maakondi ja hõlmates 300 päeva tegevustes keskmiselt 25 inimest 

päevas. Eestis hetkel ei ole nõustamissüsteemi, mis oleks spetsialiseerunud 

mahepõllumajandusega tegelevatele ettevõtetele. Mahenõustamisega tegeleb üldine 

nõustamissüsteem. 

Kuuendas valdkonnas ehk õigusraamistik ja järelevalve toodi välja, et garanteeritud on 

järelevalve mahepõllumajanduse nõuete täitmise üle ettevõtetes. (Maaeluministeerium 

2022b) 
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Eesti mahemajanduse tervikprogramm 2018–2021 nägi eesmärkidena ette mahemajanduse 

muutmist arvestatavaks majandus- ja ekspordiharuks, suurendada Eesti ettevõtete lisand-

väärtusega toodete eksporti ja luua eeldused uute töökohtade tekkeks. Programmi 

rakendamisega loodeti saada kasu ka riigi ettevõtlusele ja majandusele. Eesmärgiks oli 

programmi rakendamisel viia Eesti kaardile kui mahemajanduse eestvedaja. Programm 

kattis nelja valdkonda, milleks olid põllumajandus ja toit, mets ja metsandus, turism ja 

kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid (Maaeluministeerium 2018). 

 

Pindalaliseks eesmärgiks oli seatud, et aastaks 2021 on Eestis vähemalt 51% maismaast 

kõlblik mahetoodangu kasvatamiseks või mahetoodangu korjamiseks. Selleks, et see 

eesmärk saavutada, püstitati kaks alaeesmärki, milleks olid, et aastaks 2021 Eestis 

mahepõllumajandusmaad 250 000 hektarit ning metsamaad, millelt on lubatud korjatud 

mahesaadusi pärast registreerimist mahepõllumajandusliku korjealana, on 2 miljonit 

hektarit. Üldine eesmärk ka täideti, kuid täitmata jäi esimene alaeesmärk ning täidetud sai 

teine alaeesmärk, mis puudutas metsamaad. Põllumajandus ja toidu valdkonna eesmärgiks 

oli kasvatada 2021. aastaks eksporditud ja teistesse riikidesse turustatud ekspordikäive 50 

miljoni euroni. Seda eesmärki ei saavutatud, kuid valdkonna tuleviku prognoos näitas, et 

tulevikus on see eesmärk saavutatav. Metsanduse valdkonna eesmärgiks oli, et 2021. aastaks 

on laienenud Eesti erametsade sertifitseerimine rahvusvahelise metsamajandamise 

standarditega. Seda eesmärki ei suudetud saavutada ning metsade pindalalist eesmärki ei 

saavutatud ja see jäi samale tasemele, mis ta oli programmi alustades. Turismi valdkonna 

eesmärgiks oli tõsta teadlikkust toitlustamise ökomärgi taotlemisest turismisektoris toitu 

pakkuvate ettevõttete seas. See eesmärk saavutati enam kui kahekordselt, kuid 

haridusasutuste poolt. Algtasemeks võeti 2016. aasta toitlustuskohade arv, kes teavitasid 

mahetoitlustamisest, neid oli 22. 2021. aasta detsembri seisuga oli mahetoitlustamisest 

teavitajaid juba 60. Kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendite valdkonna eesmärgiks oli 

tõsta ettevõtjate teadlikkust mahesertifitseerimise võimalustest. Eesmärgiks oli kaasata 

programmi lõpuks 10 ettevõtet. See eesmärk jäi saavutamata ja sertifitseeritud ettevõtete arv 

jäi samaks, mis programmi alustades. Eestis on hetkel viis ettevõtet, kellel on 

rahvusvaheliselt tunnustatud mahekosmeetika tootmise sertifikaat Cosmos. 

(Maaeluministeerium 2021c). 
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1.5. Mahepõllumajandusliku tootmise toetus 
 
Eestis makstakse alates 2000. aastast mahepõllumajandusliku tootmise eest toetust. Pärast 

seda, kui Eesti liitus 2004. aastal Euroopa Liiduga, on toetuse aluseks Eesti maaelu 

arengukava (MAK). Kui tootja taotleb toetust, siis peab ta arvestama, et see kohustab 

jätkama mahepõllumajandusliku tootmisega vähemalt viis aastat. (Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Amet 2022a) 

 

Mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuste 

peamisteks eesmärkideks on arendada mahepõllumajandust, parandada mullaviljakust, 

suurendada bioloogilist ning maastikulist mitmekesisust ja parandada veekvaliteeti ning 

loomade heaolu. Toetuse saamise tingimused on määratud maaeluministri 30.04.2015. aasta 

määrusega nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega 

jätkamise toetus“. Selleks, et ettevõttel oleks võimalik toetust saada, peab ta kõik enda 

kasutuses olevad põllud lisama taotlusele, millele ta soovib mahetunnustust. Lisaks peab 

taotleja täitma oma põllumajanduslikus tegevuses nõuetele vastavuse nõudeid. Nõudeid 

tuleb täita 5aastase kohustuseperioodi jooksul (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Amet 2022a). 

 

Mahepõllumajandusliku tootmise toetuse ühikumäärad hektari kohta aastatel 2014–2020 

(Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2022a): 

• rohumaa (v.a kuni 3-aastane külvikorras olev rohumaa ja põldtunnustatud 

heinaseemnepõld), kus iga hektari kohta peetakse ettevõttes vähemalt 0,2 ühikule 

vastaval hulgal veiseid, hobuseid, lambaid, kitsi või mesilasperesid – 25 eurot; 

• kuni 3-aastane külvikorras rohumaa – 80 eurot; 

• teravili, kaunvili, õli- ja kiukultuurid ja muud tehnilised kultuurid ning 

heinaseemnepõld – 125 eurot; 

• sertifitseeritud maheseemnega külvatud teravili – 150 eurot; 

• rühvelkultuur – 210 eurot; 

• kartulikasvatus mahepõllumajanduslikult sertifitseeritud seemnekartuli kasutamisel 

– 252 eurot; 

• puuvilja- ja marjakultuurid (v.a maasikas) – 300 eurot; 

• köögiviljad, maasikas ning ravim- ja maitsetaimed – 600 eurot. 
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Toetusele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 II lisas 

sätestatud maksimaalset toetuse suurust hektari kohta. Kehtivad maksimaalsed piirmäärad 

on (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2022a): 

• üheaastaste kultuuride hektari kohta – 600 eurot; 

• mitmeaastaste kultuuride hektari kohta – 900 eurot; 

• muu maakasutuse puhul – 450 eurot. 

 

Kui ettevõttes peetakse mahedalt ka veiseid, kitsesid, sigu, lambaid, küülikuid või kodulinde, 

siis suureneb ühikumäär 1 hektari maa kohta summa võrra, mis saadakse taotleja loomade 

ja kodulindude keskmise arvu alusel arvutatud ühiku korrutamisel 85 euroga. Saadud summa 

jagatakse taotleja nõuetel vastava rohumaa, teravilja, kaunvilja, õli- ja kiukultuuride ning 

teiste tehniliste kultuuride maa hektarite arvuga, mille kohta toetust taotletakse. 

Mesilasperede kohta kehtib toetuse määr 49 eurot, kui ettevõttes peeti eelnenud aastal 

mahepõllumajanduslikult keskmiselt vähemalt viite mesilasperet (Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Amet 2022b). 

 

Erandina ei saanud 2020. aastal mahepõllumajandusega alustajad taotleda mahetoetust ning 

juba tegutsevad mahetootjad ei saanud taotleda mahetoetust lisandunud 

põllumajandusmaale (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2022b). 

 

2021. aastal toimusid olulised muudatused toetuse saamise tingimustes. Üks toetusperiood 

(MAK 2014–2020) on lõppenud ja uus toetusperiood Euroopa Liidu ühise 

põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027 (ÜPP strateegiakava 

2021–2027) ei ole veel alanud ehk tegemist on nö ülemineku aastatega, mil toetust 

makstakse eelmise perioodi nõuete kohaselt uue perioodi eelarvest, kuna liikmesriigid ei 

saanud uue perioodi nõudeid kooskõlastatud ning seetõttu lükkusid uue toetusperioodi 

nõuded edasi (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 2022b): 

• aastatel 2021 ja 2022 saab võtta 1-aastast kohustust, mis tähendab, et 

kohustusperiood on üks kalendriaasta, mille jooksul peab viima ellu toetavaid 

tegevusi; 

• suurendades aastatel 2021 või 2022 oma 5-aastast kohustust üle 15% (võrreldes 

kohustuse võtmise aastaga), siis algab uus kohustus, mis kestab üks kalendriaasta; 
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• aastatel 2021 ja 2022 saab asendada keskkonnasõbraliku majandamise toetuse 

kohustust mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise 

toetuse kohustusega; 

• ettevõtted, kes taotlevad toetust köögivilja või maasika kasvatamise jaoks, saavad 

toetust kokku maksimaalselt kuni 10 hektari eest taotleja kohta; 

• ettevõttes, kes taotlevad toetust ravim- ja maitsetaimede kasvatamise jaoks, saavad 

toetust kokku maksimaalselt kuni 4 hektari eest taotleja kohta; 

• kui kohustus on võetud 2021. või 2022. aastal, siis peab olema analüüsitud 

kohustuseaasta 1. detsembriks võetud mullaproovidest orgaanilise süsiniku sisaldus. 

Proov peab olema võetud arvestusega, et toetusõigusliku maa iga kuni 20 hektari 

kohta on analüüsitud vähemalt 1 proov. 

 

2019. aastal määras Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) mahetoetust 

19,8 miljonit eurot. Toetusalust pinda oli 188 461 hektarit ja toetust sai 1842 ettevõtet, mis 

oli 89% kõikidest Eesti maheettevõtetest. 2020. aastal määras PRIA mahepõllumajandus 

toetust 20 miljonit eurot. Toetusalust pinda oli kokku 177 229 hektarit ja toetust sai 1769 

ettevõtet, mis oli 86% kõikidest Eesti maheettevõtetest (Vetemaa et al. 2021). 2021. aastal 

määrati mahetoetust 1793 taotlejale summas 20,6 miljonit eurot. Toetusalast pinda oli kokku 

190 561 hektarit (Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet 2022b). 

 

 

1.6. Mahepõllumajanduse ja maheturu areng Eestis 
 

Eestis loetakse mahepõllumajanduse sünniaastaks 1989. aastat, mil asutati Eesti 

Biodünaamika Ühing. Ühing töötas välja esimesed ökoloogilise põllumajanduse standardid, 

võttes aluseks Rahvusvahelise Mahepõllumajandusliku Liikumise Föderatsiooni (IFOAM) 

standardid ja võttis kasutusele kaubamärgi ÖKO ja hakkas mahetootjaid koolitama ja ka 

kontrollima. 1997. aastal võeti vastu esimene mahepõllumajanduse seadus ning 2001. aastal 

kehtestati riiklik kontrollsüsteem. 2000. aastal asutati Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 

mille põhitegevuseks on mahepõllumajanduse edendamine. 2006. aastal asutasid tollel ajal 

tegutsenud maheorganisatsioonid Mahepõllumajanduse Koostöökogu, mille eesmärgiks oli 

seista mahepõllumajanduse eduka käekäigu eest. (Vetemaa et al. 2021) 
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Mahetootmist reguleerivad õigusaktid on kehtestatud Euroopa Liidu määrusega (EÜ) nr 

834/2007 ning komisjoni määrusega (EÜ) nr 889/2008. Need määrused reguleerivad taime-

ja loomakasvatust, toidu ja sööda töötlemise, turustamise, kontrolli ja märgistusega 

seonduvaid eeskirju ning vesiviljelusega seotud eeskirju. Eestis reguleerib mahepõllundust 

lisaks Euroopa Liidu määrustele ka mahepõllumajanduse seadus ja selle rakendusaktid, mis 

täpsustavad peamiselt kontrolliga ja märgistamisega seonduvat. Mahetoitlustamine on 

reguleeritud siseriiklikult (Maheklubi 2022b). 

 

Alates 1. jaanuarist 2022 rakendub 2018. aastal vastu võetud uus mahepõllumajanduse 

määrus (EL) 2018/848 koos kaasnevate õigusaktidega (Vetemaa et al. 2021). Aastal 2022 

on Maaeluministeeriumil plaanis Eesti mahepõllumajanduse arendamiseks välja töötada 

Eesti mahepõllumajanduse edendamise tegevuskava aastateks 2023–2030, mis põhineb 

Euroopa Liidu mahepõllumajanduse edendamise tegevuskavale (Maaeluministeerium 

2022a). 

 

Eestis on mahepõllumajanduses riiklik kontrollsüsteem. Kuni 2020. aasta lõpuni kontrollis 

mahetootjaid Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet kontrollis toidu ja sööda 

töötlejaid, turustajaid ja toitlustajaid. 1. jaanuaril 2021. aastal ühinesid need kaks ametit ja 

see kannab nime Põllumajandus- ja Toiduamet (Vetemaa et al. 2021). 

 

 

1.6.1. Mahepõllumajanduse areng Eestis aastatel 2019–2021 
 
Kuni aastani 2020 oli Eestis mahepõllumajandusmaa kasv tõusvas joones ning 2020. aastal 

langes ta esimest korda (joonis 3). Hoolimata sellest on Eesti jõudnud mahemaa osakaalu 

poolest Euroopa Liidus teisele kohale Austria järgi (Willer et al. 2022: 19). 2019. aastal oli 

Eestis mahepõllumajandusmaad 224 161 hektarit, aastal 2020 vähenes see eelneva aastaga 

võrreldes 0,2%, olles 223 813 hektarit. Vähenemine toimus esimest korda Eesti 

mahetootmise ajaloos. 2021. aastal tuli taas väike tõus ja mahepõllumajandusmaad oli 

229 400 hektarit, mis moodustas Eesti põllumajandusmaast 23%. Mahetootmisega 

tegelevate ettevõtete arv on viimaste aastate lõikes olnud mõnevõrra langevas trendis, olles 

2019. aastal 2060, 2020. aastal 2050 ja aastal 2021 oli tootjaid 2043 (Zereen 2022b). 
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Joonis 3. Mahepõllumajanduslik maa ja tootjate arv aastatel 1999–2021 (Vetemaa et al. 

2021, PTA 2022). 

 

Mahetaimekasvatusele on iseloomulik suur rohumaade osakaal. Peaaegu 64% mahepõllu-

majanduslikust maast moodustavad lühi- ja pikaajalised rohumaad. Tabelis 1 on näha, et 

järgmisel kohal on teraviljakasvatus, kus kõige suurema osakaaluga on kaera kasvatamine. 

Puuviljade ja marjade kasvatus langes võrreldes kahe eelneva aastaga. Köögiviljakasvatus 

on kasvanud pea poole võrra suuremaks, olles 2019. aastal 126 hektarit ja 2021. aastal 237 

hektarit. Kaunviljakasvatuses on kõige enim kasvatatavaks kultuuriks põldhernes, mis 

võrreldes 2019. aastaga on kasvanud, aga 2020. aastaga langenud 264 hektari võrra, 2021. 

aastal kasvatati põldhernest 7214 hektaril. (Zereen 2022a) 

 

Tabel 1. Mahetaimekasvatuse pindalad aastatel 2019–2021 (ha) (PTA 2022) 

 2019 2020 2021 

Teraviljakasvatus 53 936 ha 53 150 ha 53 438 ha 

Kaer 24 802 ha 27 253 ha 27 959 ha 

Puuviljad ja marjad 2604 ha 2573 ha 2427 ha 

Köögiviljad 126 ha 198 ha 237 ha 

Põldhernes 
(kaunviljad) 

6961 ha 7478 ha 7214 ha 

 

Joonisel 4 on välja toodud aastate lõikes maheloomakasvatuse loomade arvud. Jooniselt on 

näha, et maheloomakasvatuses on mahemesindus jätkuvas tõusus (joonis 4). Kolme aastaga 

on mesilasperede arv tõusnud 2705 mesilaspere pealt 3065 mesilaspereni. Maheveiste arv 

oli 2020. aastal tõusutrendis, aga 2021. aastal langes 1194 veise võrra. Lüpsilehemade arv 

langes 2020. aastal ning seejärel 2021. aastal tõusis jälle. Lammaste arv on olnud viimased 

2 aastat langevas trendis, kus 2019. aastal peeti 44 948 lammast, 2020. aastal 39 318 

0
500
1000
1500
2000
2500

0
50000

100000
150000
200000
250000

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Tootjate arv Pindala kokku, ha



30 
 

lammast ning 2021. aastal 39 727 lammast. Samuti on langevas trendis olnud kitsede arv, 

kus 2021. aastal peeti pea 200 kitse vähem kui 2019. aastal. Munakanade kasvatus on 

omakorda teinud suure tõusu, kus võrreldes 2019. aastaga on munakanade arv tõusnud 

14 764 munakana võrra. Ka kodulindude pidamine on olnud tõusvas trendis. 

 

 
Joonis 4. Maheloomakasvatuse loomade liigid ja hulk Eestis aastatel 2009–2021 (Allikas: 

PTA 2009-2022). 

 
 
1.6.2. Turumaht ja mahetoodangu tarbimine Eestis 
 
2020. aasta oli rekordaasta, kus maailmas toimus kõigi aegade suurim maheturu kasv. 

Mahetoidu jaemüük kasvas 14 miljardi euro võrra. Juhtiv turg on endiselt Ameerika 

Ühendriigid (49,5 miljardit eurot) ning talle järgnesid Saksamaa (15 miljardit eurot) ja 

Prantsusmaa (12,7 miljardit eurot). Lisaks oli aastal 2020 mitmetel suurtel turgudel väga 

kiire kasvutempo, kus näiteks Saksamaa turg kasvas üle 22% ning esialgsed andmed 

näitavad 2021. aasta kohta mõõdukat kasvutempot 6% ringis. Kõige suuremad mahetoidule 

kulutajad 2020. aastal olid Šveitsi tarbijad, kus kulutati 418 eurot inimese kohta. Kõige 

suurem mahetoidu turuosa on endiselt Taanis (13%), Eesti asub Euroopas mahturu 

osakaalult 4,3%-ga 8. kohal. Võrreldes 2019. aastaga kasvas 2020. aastal mahetootjate arv 

maailmas 7,6%, olles 2020. aastal 3,4 miljonit (Willer et al. 2022).  

 
Mahetoidu müük on suurenenud igal aastal ning suurenenud on ka mahetoidukaupade ja -

jookide sortiment kauplustes. Järjest enam mahetooteid on jõudnud suurtesse 

toidupoodidesse (Vetemaa et al. 2020). Turu-uuringute firma Mintel tõi 2018. aastal välja 

prognoosi lähiaastate trendide kohta. Seal oli välja toodud, et inimeste ja ettevõtete 
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keskkonnateadlikkus on järjest enam oluline faktor ning kuna vanemate inimeste osakaal on 

tõusutrendis, siis soovitakse oma elu elada täisväärtuslikult ja tervislikult. See omakorda 

tõstab vajadust toiduainete järele, mis on tervist ja head välimust toetavad. Toiduainete puhul 

ei mängi enam rolli vaid toiteväärtust, vaid ka tema teised olulised funktsioonid nagu näiteks 

head omadused mälule, liigeseid tugevdav või ka kolesterooli vähendav toime (Organic 

Estonia 2019). 

 

2020. aastal moodustas Eestis kogu toidukaupade jaeturumahust mahetoidukaupade 

jaeturumaht 4,3% (Hansa et al. 2021), võrreldes eelneva 2019. aastaga, kasvas see 24% 

(Hansa et al. 2020). 2019. aastal moodustas kodumaiste mahetoodete osakaal toidukaupade 

jaemüügist 1,1% (Hansa et al. 2020), 2020. aastal tõusis see 1,3%-ni (Hansa et al. 2021). 

2019. aastal oli Eesti Konjunktuuriinstituudi vaatluse ajal müügil 1779 kodumaist 

mahetoodet (Tänav et al.2020), 2020. aastal oli 1931 toodet (Hansa et al. 2020) ja 2021. 

aastal 2067 toodet (Hansa et al. 2021). Mahetoodete sortimendist võib leida piima- ja 

lihatooteid, mune, mett, tera-, kaunivilja ja õlitooteid, köögivilju, puuvilju, marju ja neist 

valmistatud tooteid, beebitoite, maiustusi, teesid ning alkoholi ja valmistoite.(Hansa et al. 

2020). Kuigi töödeldud toodete valik laieneb, on see ikka veel suhteliselt väike, samuti on 

väikesed ka tootmismahud. Enamasti peavad suured tööstused mahetoorme koguseid ja 

maheturgu veel liiga väikeseks, logistikat kalliks ja kahe tootmissuuna (mahe- ja 

tavatoomine) ühendamist keerukaks. Samas on Eestis juba mitu suuremat ettevõtet, kes 

tegelevad mahetöötlemisega ja on kasvatanud mahetoodangu müügimahte, sh eksporti. 

Headeks näideteks on Salvest, mis on tuntud oma Põnni 100% mahedate lastetoitude poolest, 

ning Saaremaa Piimatööstus, mille sortimendist võib leida mahejuustu ning mahepiima. 

 

Kodumaiste mahetoodete sortimenti kuulus 2021. aastal 2067 toodet, mis on võrreldes 

eelneva aastaga 7% võrra rohkem. Suurima osa kodumaisest sortimendist moodustavad tera- 

ja kaunviljad ja õlitooted (19%). Lisaks on sortimendis maitse- ja ravimteed ning tavalised 

teed (15%), piimatooted (9%) ning beebitoidud (3%). Suure osa moodustavad ka erinevad 

köögiviljad ning kartul ja neist valmistatud toodete osakaal (14%). Sortimendis on esindatud 

ka puuviljad, marjad, neist tehtud tooted (12%), valmistoidud ja magustoidud (6%). (Hansa 

et al. 2021) 

 

2021. aastal imporditi Eestisse peamiselt banaanipüreed Ecuadorist, erinevaid kakaotooteid 

Peruust, chiaseemneid Keeniast, päevalilleõli Ukrainast ning kookosõli ning teed Indiast ja 
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Sri Lankalt, erinevaid kookostooteid Filipiinidelt ning Indoneesiast, õunamahla 

kontsentraati Türgist, veine Tšiilist, Lõuna-Aafrika Vabariigist ning Argentiinast, lastetoite 

Serbiast, riisitoite Taist, machat Jaapanist ja Venemaalt astelpajuõli, lisaks toodi 

Ühendkuningriigist veel sisse erinevaid jaepakendites mahetooteid. (Zereen 2022b) 

 

Eesti Konjunktuuriinstituut viis läbi uuringu, mille eesmärgiks oli uurida mahetoodangu 

ekspordikäibeid. 2017. aastal oli see Eestis 27,2 miljonit eurot (Tänav et al. 2018) ja 2019. 

aastal juba 31,9 miljonit (Tänav et al. 2020). 2019. aasta seisuga jõuab Eesti mahetoodang 

vähemalt 15 Euroopa Liidu liikmesriiki ja 12 mitte liidus olevatesse riikidesse. Peamisteks 

ekspordiartiklid on taimsed tooted, mis moodustasid 73%, nendest suurima käibe moodustas 

teravili. Lisaks on suurenenud töödeldud toodete maht ekspordis. (Tänav et al. 2020). 2017. 

aastal moodustas see 30% osakaalust (Tänav et al. 2018) ja 2019. aastal 43% osakaalust. 

Peamised sihtriigid mahetoodangu müügiks on Soome, Läti, Leedu, Saksamaa, Taani, Poole 

ja Venemaal (Tänav et al. 2020). 

 

Tarbijat mõjutab mahetoodangut tarbima peamiselt selle tervislikkus, kodumaisus ning 

maitse ja tootmise põhimõtte meeldivus (Vetemaa et al. 2021). Lisaks selgus Eesti 

Konjunktuuriinstituudi läbi viidud uuringust, et kõige teadlikumad mahetoodete tarbijad on 

jõukamad vastajad, kelle netisissetulek jääb üle 1200 euro kuus pereliikme kohta ning 

vanuseliselt olid teadlikumad tarbijad 18–29 aastased noored. Läbi viidud uuring näitas, kui 

suurel määral sõltub mahetoidu ostmise sagedus otseselt sissetulekutest. Mida suurem on 

tarbija rahaline võimekus, seda tihedamini ka mahetoidu osteti. Madalama sissetulekutega 

tarbijate seas osteti mahetoitu 2019 aastal 41%, jõukamate tarbijate seas 70%. (Lepane & 

Mattheus 2020) 
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2. METOODIKA 

 
Käesolevas magistritöös kasutati eesmärkide saavutamiseks ja andmete kogumiseks nii 

kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid uurimismeetodeid. Andmete kogumiseks vormistati 

Google Forms keskkonnas küsimustik. Valimi sihtgrupiks olid 2019–2021. aastatel 

mahetootmise lõpetanud ettevõtjad. Mahetootmisega lõpetanud ettevõtjate nimekirjad 

kontaktandmete, mahemaa pindala ja lõpetamise alustega saadi Põllumajandus- ja 

Toiduametilt. Küsimused kooskõlastati Maaeluministeeriumi ning Põllumajandus- ja 

Toiduameti vastava valdkonna ametnikega, lisaks ka mahesektori esindusorganisatsiooniga 

Mahepõllumajanduse Koostöökogu. 

 
Esimest korda saadeti küsitlus laiali 18. jaanuaril 2021. aastal 250-le mahepõllumajandusega 

lõpetanud ettevõtjale, kelle tegevus tunnistati kehtetuks 2019. ja 2020. aastal. Kahe nädala 

pärast saadeti meeldetuletuskiri. 250st adressaadist ei olnud võimalik kätte saada 22 

adressaati, kuna e-maili aadress ei toiminud enam või oli adressaadi postkast täis ja kirja 

polnud võimalik kohale toimetada. 2021. aastal lõpetanuid oli 61 adressaati, millest 6 

aadressi ei olnud enam kättesaadavad. Esimene kiri saadeti 18. jaanuaril, esimene 

meeldetuletuskiri 24. jaanuaril ja teine 19. veebruaril, kuna ei olnud piisavalt vastajaid, et 

valim oleks representatiivne. 2021. aasta lõpetajatele saadeti küsitlus hiljem, kuna nende 

kohta polnud Põllumajandus- ja Toiduametilt võimalik varem andmeid saada. Kokku oli 

mahepõllumajandusega lõpetanuid kolme aasta peale kokku 329, kellest kiri saadeti 311-le 

adressaatidele, kellel paluti küsimustikule vastata, ülejäänud ettevõtete kontaktandmed või 

e-maili aadressid kattusid. Nendest vastas küsimustikule 76 lõpetanut ehk vastamisaktiivsus 

oli 24% 

 

 

2.1. Küsimustik mahetootmisega lõpetajatele 
 
Küsimustik koosnes 41 küsimusest (lisa 1). Lõplik küsimuste arv vastajale sõltus vastustest, 

mis osalejad andsid. Avatud küsimusi oli 10 ja suletud küsimusi 31. Suletud küsimuste 

juures oli võimalik lisada ka enda variant, kui ei leidunud vastajatel sobivat vastusevarianti. 

Enamus küsimusi oli valikvastustega.  
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Küsimustiku esimene osa hõlmas küsimusi, mis puudutasid mahetootmisega lõpetanud 

ettevõtte peamist tegevuskohta ja suurust hektarites. Järgnes küsimus, kus vastaja pidi 

valima peamise tegevusvaldkonna, millega ettevõtte tegeles. Vastavalt valitud 

tegevusvaldkonnale pidi vastaja täpsustama spetsiifilisemalt näiteks mahetaimekasvatuse 

valdkonnad, millega ettevõtte tegeles või loomade arvu, kui tegeleti maheloomakasvatusega. 

Lisaks sai täpsustada täpsemalt probleeme, mis selles valdkonnas esinesid valikvastustega 

küsimuses, soovi korral sai vastaja ka pikemalt täpsustada, milliseid muid probleeme tal 

esines. Järgmine osa küsimustikust käsitles mahetootmisega lõpetamise põhjuseid. Seal 

pidid vastajad märkima mahepõllumajandusega alustamise ja lõpetamise aasta ja hindama 

erinevate põhjuste olulisust skaalal „väga oluline“ kuni ei „olnud oluline“. Lisaks uuriti, kas 

ettevõtjaid jäid rahule Põllumajandus-ja Toiduameti maheinspektorite tööga ning paluti 

täpsustada, kas midagi oleks võinud ka paremini olla ning kas ja millistel tingimustel 

kaaluksid nad uuesti mahetootmisega alustamist. Uuriti ka, kas ettevõtja tegeles toodangu 

väärindamise ehk mahetöötlemisega ja kui tegeles, siis millised mahetöötlemisega seotud 

probleemid tal esinesid. Uuriti ka turustamisega seotud probleeme. 

 

Isikuandmetest uuriti ettevõtja soo, vanuse ja haridustaseme kohta. Viimase kohta paluti ka 

täpsustada, kas tegemist on põllumajandusliku või mittepõllumajandusliku haridusega. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Üldine lõpetajate analüüs 
 
Aastatel 2019–2021 oli 329 ettevõtet, kelle mahetegevus tunnistati Põllumajandus- ja 

Toiduameti poolt kehtetuks. Kehtetuks tunnistamise aluseks oli Mahepõllumajanduse 

seaduse § 9 lg 1 p 1 ja 2, mis sätestavad, et järelvalveasutus võib ettevõtte tunnustamise 

otsuse kas täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada kahel juhul – kui isik on esitanud 

sellekohase taotluse või kui isik ei ole esitanud järelvalveasutusele nõutud andmeid või 

takistab muul viisil järelvalve teostamist. Lisaks ka Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 45 

Juriidilise isiku lõppemine, mille p 2 sätestab, et eraõigusliku juriidilise isiku registrist 

kustutamisega juriidiline isik lõpeb. 

Tabel 2. Põllumajandus- ja Toiduameti poolt ettevõtte mahetegevuse kehtetuks tunnistamise 

põhjused aastatel 2019–2021 (Allikas: PTA 2022) 

Aasta Ettevõte tegi 
taotluse tegevuse 

lõpetamiseks 

Ettevõte ei esitanud 
järelevalveasutusele 

nõutud 
andmeid/takistas 

muul viisil 
järelevalve 
teostamist 

Ettevõtte puhul 
toimus juriidilise 
isiku lõppemine 

Kokku 
lõpetajaid 

2019 44 25 2 71 

2020 94 38 0 132 

2021 79 47 0 126 

 

Tabelis 2 on välja toodud, et 2019. aastal esitas 71 ettevõttest taotluse tegevuse lõpetamiseks 

44 ettevõtet, 25 ettevõtet ei esitanud järelevalveasutusele nõutud andmeid või takistasid 

muul viisil järeelvalve teostamist. Kahe ettevõtte puhul toimus juriidilise isiku lõppemine. 

2020. aastal esitas 132 ettevõttest taotluse tegevuse lõpetamiseks 94 ettevõtet ja 38 ettevõtet 

ei esitanud järelevalveasutusele nõutud andmeid või takistasid muul viisil järelevalve 

teostamist. 2021. aastal esitas 126 ettevõttest taotluse tegevuse lõpetamiseks 79 ettevõttet 

ning 47 ettevõttet ei esitanud nõutud andmeid järelevalveasutusele või takistasid muul viisil 

järelevalve teostamist.  
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Mahetootmisega lõpetanud ettevõtetele saadeti e-maili teel küsimustik. Küsimustik saadeti 

311 adressaadile, vastajaid oli 76, mis tegi vastamisaktiivsuseks 24%. Tabelis 3 on välja 

toodud vastamisaktiivus maakondade ja aastate lõikes. 

 

Küsimustikule vastas 2019. aastal lõpetanud mahetootjatest 21 (27,6%), 2020. aastal 

lõpetanud mahetootjatest 36 (47,4%) ning 2021. aastal lõpetanud mahetootjatest 19 (25%). 

 

Tabel 3. Mahetootmise lõpetamise küsitlusele vastajate arv aastate ja maakondade lõikes 

*erinevus tuleneb, kuna osade ettevõtete kohta olid andmed puudulikud 

 

Kõige rohkem vastajaid oli Võru maakonnast, kus oli 16 vastajat (21%), järgnesid Tartu 

maakond 12 vastajaga (16%) ja Rapla maakond 8 vastajaga (11%). Kõige vähem vastajaid 

oli Lääne maakonnast, kus oli vaid üks vastaja.  

 

Küsimustikule vastas kokku 50 meest ja 26 naist. Vastajate keskmiseks vanuseks oli 54 

aastat, kellest noorim vastaja oli 28-aastane ja vanim vastaja oli 84-aastane. Võrreldes 2011. 

aastal koostatud magistritööga on lõpetanud mahetootjate keskmine vanus langenud pea 10 

aasta võrra, olles 2009. aastal 64 eluaastat ja 2010. aastal 58 eluaastat (Nurk 2011). Vastajate 

haridustase on toodud välja joonisel 5. Põhiharidusega vastajaid oli neli (5,3%), 

 
Maakond 

Lõpetajad Lõpetajaid 
kokku* 

Vastajaid Vastajaid 
kokku 

2019 2020 2021 2019 2020 2021  
Harjumaa 8 7 10 15 0 1 1 2 
Hiiumaa 0 3 0 3 0 2 0 2 

Ida-Virumaa 3 1 2 6 1 1 0 2 
Jõgevamaa 0 7 3 10 0 1 1 2 
Järvamaa 1 6 7 14 0 1 1 2 
Läänemaa 1 6 5 12 0 1 0 1 

Lääne-
Virumaa 

6 4 6 16 0 1 2 3  

Pärnumaa 11 11 9 31 1 3 2 6 
Põlvamaa 1 6 11 18 2 1 1 4 
Raplamaa 4 7 6 17 3 3 2 8 
Saaremaa 7 10 8 25 1 4 2 7 
Tartumaa 11 14 17 42 5 3 4 12 
Valgamaa 3 7 10 20 0 4 0 4 

Viljandimaa 3 12 10 25 2 2 1 5 
Võrumaa 7 20 14 41 6 8 2 16 
Kokku 66 121 118 305* 21 36 19 76 
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keskharidusega vastajaid 10 (13,2%), keskeri haridusega vastajaid 18 (23,7%), 

kutseharidusega vastajaid kaheksa (10,5%) ja kõrgharidusega vastajaid 36 (47,4%). 

Põllumajandusliku ja mittepõllumajandusliku hariduse osas oli vastajate arv/osakaal võrdne: 

mõlema haridustasemega oli 38 vastajat ehk 50%. Haridustaseme poolest oli võrreldavas 

magistritöös keskeriharidus domineeriv haridustase, olles 2009. aastal 43% ja 2010. aastal 

36% (Nurk 2011). 

 

 
Joonis 5. Mahetootmise lõpetamise küsitlusele vastanute haridustase (n=76). 
 
Vastajatel paluti märkida ka aasta, millal nad mahetootmisega alustasid (joonis 6). Vaid üks 

vastaja ei mäletanud, mis aastal ta tootmisega alustas. Jooniselt on näha, et kõige rohkem 

alustajaid oli aastatel 2001–2005 (33%) ning sellele järgnes 2015.–2022. aastatel alustanud 

mahetootjaid (27%). Kõige vähem alustati mahetootmisega aastal 2000 ning enne seda. 

 

 
Joonis 6. Küsitluses osalenud mahetootmise lõpetanud ettevõtete osakaalud (%) 

mahetootmisega alustamise aastate lõikes (n=76). 
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Kõige rohkem oli mahetootmisega lõpetanud ettevõtjate seas ettevõtteid, mille suuruseks 

hektarites oli 6–20 hektarit (34,2%) (tabel 4). Sellele järgnes kuni 5 hektari suurused 

ettevõtted (28,9%). Vaid ühel vastajal oli suurem kui 800 hektariline ettevõte. Kõige 

väiksema pindalaga ettevõte, mis küsitlus osales oli 0,03 hektari suurune ning kõige suurema 

pindalaga lõpetanud ettevõte oli 1515 hektarit.  

 

Tabel 4. Küsitluses osalenud mahetootmise lõpetanud ettevõtete suurus (ha) 

Ettevõtte suurus (ha) Vastanute arv 

Kuni 5 22 (28,9%) 

6–20 26 (34,2%) 

21–50 9 (11,8%) 

51–100 6 (7,9%) 

101–200 5 (6,6%) 

201–300 2 (2,6%) 

301–600 3 (3,9%) 

601–800 2 (2,6%) 

>800 1 (1,3%) 

 

Võrreldes aastatega 2009 ja 2010, siis 2009. aastal lõpetas vastanutest 45% mahetootmise, 

kelle pindala oli kuni 20 hektarit. 2010. aastal oli see protsent tõusnud 50%-ni. 2009. aastal 

oli keskmiseks talu suuruseks 40 hektarit ning vaid kahel vastajal oli talu suurem kui 300 

hektarit. 2010. aastal oli talude suurus keskmiselt 32 hektarit ning vaid ühel vastajal oli 

suurem talu kui 300 hektarit (Nurk 2011) 

 

 

3.2. Mahepõllumajandusega alustamise põhjused 
 
Mahepõllumajandusega alustamise põhjuste osas said vastajad hinnata põhjuste olulisust 

seitsme ette antud variandi seast ja lisaks oli soovi korral võimalik täpsustada veel endale 

sobivaid põhjuseid, mis ajendasid alustama mahetootmisega.  
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Joonis 7. Mahepõllumajandusega alustamise põhjused nende tootjate seas, kes lõpetasid 

mahetootmise aastatel 2019–2021 (n=76). 

 

Peamisteks põhjusteks, miks mahetootmisega otsustati alustada, oli soov 

keskkonnasõbralikult toota, mida pidas väga oluliseks 58% vastanutest ja oluliseks 29% 

vastanutest (joonis 7). 2019. aastal lõpetanutest oli see väga oluliseks põhjuseks 11 vastajale, 

2020. aastal 20 vastajale ja 2021. aastal 13 vastajale. Sellele järgnes tervislik toodang, mida 

pidas väga oluliseks 54% vastanutest. Motiveerivaid toetused olid 34% vastanutele väga 

oluliseks põhjuseks ning 38% vastanutele oluliseks põhjuseks, et mahetootmisega alustada. 

2019. aastal lõpetanutest pidas motiveerivaid toetusi väga oluliseks põhjuseks 8 vastajat 

(38%), 2020. aastal 8 vastajat (22%) ning 2021. aastal 10 vastajat (53%). 

 

2011. aastal koostatud magistritöös pidas 31% vastajatest kõige olulisemaks alustamise 

põhjuseks toetusi, 16% pidas oluliseks puhast ja tervislikku toodangut ning 10% puhtamat 

loodust (Nurk 2011). Sellest saab järeldada, et peamine alustamise põhjus on aastatega 

muutunud. Kui aastatel 2009–2010 oli peamiseks põhjuseks toetused, siis käesolevas töös 

on peamiseks mahetootmisega alustamise põhjuseks soov keskkonnasõbralikult toota. 

 

Lisaks tõid mitmeid vastajaid avatud küsimuses välja, et mahepõllumajandusega alustati, 

sest juba olid kõik tingimused loodud, et alustada mahetootmist. Lisaks oodati 

mahetoodangu müügiga suuremat tulu saada võrreldes tavatoodangu müügiga. Toodi välja 

ka, et kohalikud olud ei võimaldanud intensiivset tootmist ning sooviti maad 

heaperemehelikult ja loodussõbralikult kasutada. 
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Võrreldes omavahel loomakasvatajate ja taimekasvatajate põhjuste olulisust, miks 

mahetootmisega alustati, siis taimekasvatajad pidasid kõige olulisemateks põhjusteks soovi 

keskkonnasõbralikult toota, mida pidas väga oluliseks 24 vastajat (58%) ning tervislikku 

toodangut, mida pidas väga oluliseks 21 vastajat (51%). Kõige vähem olulisemaks põhjuseks 

peeti väiksemat sisseostetud sisendite vajadust, mida pidas oluliseks vaid 13 vastajat (31%). 

Loomakasvatajate puhul kattusid põhjuste olulisused taimekasvatajatega. Soovi 

keskkonnasõbralikult toota pidas väga oluliseks 15 vastajat (48%), tervislikku toodangut 16 

vastajat (52%). Väiksemat sisseostetud sisendite vajadust pidas väga oluliseks 6 vastajat 

(19%).  

 

 
3.3. Probleemid taimekasvatuses 
 
41 vastajal (53,9%) oli peamiseks tegevusvaldkonnaks taimekasvatus, millest veidi üle 

poole (22 vastajat ehk 53,7%) tegeles teraviljakasvatusega. Järgnes marjakasvatus (14 

vastajat ehk 34,1%), köögiviljakasvatus (11 vastajat ehk 26,8%), kaunviljade ja muude 

põllukultuuride kasvatus (9 vastajat ehk 22%), erinevate õlikultuuride kasvatus (6 vastajat 

ehk 14,6%), puuviljakasvatus (5 vastajat ehk 12,2%) ning maitse- ja ravimtaimede kasvatus 

(3 vastajat ehk 7,3%). Vastajad hindasid 13 etteantud probleemi olulisust ja soovi korral oli 

võimalik täpsustada enda taimekasvatusega seotud probleeme avatud küsimuses. 

 

Joonisel 8 on näha, et kõige olulisemaks probleemiks mahetaimekasvatuses oli sobivate 

rendimaade puudus, madal mullaviljakus ning sobivate masinate puudus ning nende 

amortiseerumine – kõigi kolme vastusevariandi osas hindasid 22% vastanutest probleemi 

väga oluliseks. Veel peeti väga olulisteks probleemideks kõrget väetiste hinnataset (18%) 

ning 17% vastajatest leidis, et väga oluliseks probleemiks oli madal saagikus ning sobivate 

tehnoloogiate leidmine umbrohutõrjeks. Võrreldes eelmise magistritööga on märgavalt 

vähenenud probleemid sobivate umbrohutõrje ja kahjuritõrje tehnoloogiate leidmisega. 

2009. aastal oli sellega raskusi 59% vastanutest (Nurk 2011), 2019-2021. aastatel 

lõpetanutest leidis vaid 17%, et väga oluliseks probleemiks oli leida sobivaid tehnoloogiaid 

umbrohutõrjeks ning 12% pidas väga oluliseks probleeme kahjuritõrjega.  
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Joonis 8. Mahetaimekasvatusega seotud probleemide osatähtsused (%) aastatel 2019–2021 

mahetootmise lõpetanud tootjate seas (n=76). 

 
Mahetaimekasvatuses on taimekaitsevahendite kasutamine väga piiratud ning kontrollitud, 

mis teeb kahjurite ja umbrohtudega võitlemise tunduvalt keerulisemaks kui 

tavapõllumajanduse puhul, kus on lubatud kasutada palju karmimaid ning tõhusamaid 

sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Korjega looduslikelt aladelt tegeles 25% kõigist 

vastanutest. 

 
 
3.4.  Probleemid loomakasvatuses 
 
Maheloomakasvatusega tegeles 30 vastajat (39,5%) ning mahemesindusega tegeles üks 

vastaja. Loomakasvatusega tegelenud mahetootjad said valida 10 vastusevariandi vahel, mis 

kirjeldasid võimalikke probleeme, mis neil võisid esineda loomakasvatuses ning vajadusel 

avatud küsimuses täiendada enda vastust.  

Küsitlusest selgus, et: 

Veiseid ei pidanud mahepõllumajanduslikult 40% vastajatest, 30% vastanutest pidas kuni 

kümmet veist, 20% pidas 11–50 veist, 51–100 veist oli 6,7% vastanutest ning ühel vastajal 

oli loomi vahemikus 101–400.  

Lambaid ei pidanud mahepõllumajanduslikult 76,7% vastajatest. 16,7% pidas 11–50 

lammast ning kahel vastajal oli lambaid vahemikus 401–600. 

Lüpsilehmi ei pidanud mahepõllumajanduslikult 83,3% vastajatest, 10% pidas kuni 

kümmet lüpsilehma ning kaks vastajat pidas 11–50 lüpsilehma. 
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Kitsesid ei pidanud mahepõllumajanduslikult 90% vastajatest, kahel vastajal oli 11–50 

lammast ning ühel vastajal 51–100 lammast. 

Munakanu ei pidanud mahepõllumajanduslikult 86,7% vastajatest, 10% pidas kuni 10 

munakana ning üks vastaja pidas 11–50 munakana. 

Linde/broilereid ega sigu ei pidanud mahepõllumajanduslikult mitte ükski vastaja. 

 
Joonisel 9 on näha, et peamised probleemid maheloomakasvatuses olid sobivate masinate 

puudumine või nende amortiseerumine, (mahe)sööda kõrge hinnatase ning nõuetekohase 

pidamistingimuste tagamine, mille puhul leidis 20% vastajatest, et tegu oli väga olulise 

probleemiga nende jaoks. Probleemiks ei olnud tootjate jaoks korrektsete veotingimuste 

tagamine, mida ei pidanud väga oluliseks probleemiks ükski vastaja ning 57% valis, et see 

ei olnud probleemiks. 

 

 
 
Joonis 9. Maheloomakasvatusega seotud probleemide osatähtsused (%) aastatel 2019–2021 

mahetootmise lõpetanud tootjate seas (n=30). 

 
Võrreldes 2009. ja 2010. aastal lõpetanutega olid probleemid maheloomakasvatuses 

muutunud. Nimetatud aastatel olid peamisteks probleemideks nõuetekohaste 

pidamistingimuste ja söötmisnõuete tagamine (Nurk 2011). 

Mahemesindusega tegeles vaid üks vastaja, kellel oli kuni 10 mesilasperet. Kõige 

olulisemaks probleemiks pidas ta sobiva mahesööda hankimist. Oluliste probleemidena 

märkis vastaja ära veel nõuetekohase pidamistingimuste tagamise, mahesööda kõrge 

hinnataseme, raskused haigustega võitlemisel ning nende ennetamisel ja piisavate korjealade 

puudumise. Väheolulised olid järgmised aspektid: mahemesilasperede täiendamine, 

tõuaretus, maa rendihind, korrektsete veotingimuste tagamine, sobivate masinate ja 

seadmete puudumine või nende amortiseerumise. 
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3.5.  Üldised mahetootmisega seotud probleemid 
 
Vastajatel paluti hinnata kuue üldise mahetootmisega seotud probleemi olulisust. Sobiva 

vastusevariandi puudumisel oli võimalik ka avatud küsimuses oma vastust täiendada. 

Joonis 10 näitab, et väga oluliseks mahetootmisega seotud probleemideks peeti keerulist 

paberimajandust ja asjaajamist (25%), ebakindlust mahevaldkonna tuleviku osas (18%) ning 

raskuseid mahetootmisega seotud nõuete täitmisel (12%). Vaid 3% vastajatest pidas väga 

oluliseks probleemiks mitme põllumajandusettevõtte samaaegset pidamist ja 71% 

vastajatest leidis, et see ei olnud üldse probleemiks.  

 

 
Joonis 10. Üldised mahetootmisega seotud probleemide osatähtsused (%) aastatel 2019–

2021 mahetootmise lõpetanud tootjate seas (n=76). 

 

Avatud küsimustes täpsustati veel, et turul pole kohta, kus oma mahetoodangut müüa või on 

ebaaus turukonkurents, kus mahetoote hind on samal tasemel tavatoodetega, ent nõudmised 

ja kulud on palju kõrgemad. Lisaks toodi välja, et toetused ei olnud väiketootja jaoks 

piisavad, et tootmine oleks jätkusuutlik ning kasumlik ning ka probleemid puuduva 

tehnikaga, mis tekitasid probleeme saagikoristusel. 

 
Taimekasvatusega tegelenud vastajate seas olid peamisteks üldisteks mahetootmisega 

seotud probleemideks keeruline paberimajandus, mida pidas väga oluliseks probleemiks 7 

vastajat (17%) ning oluliseks probleemiks 20 vastajat (49%), teisena peeti kõige olulisemaks 

probleemiks ebakindlust mahevaldkonna tuleviku ees, mis oli väga oluliseks probleemiks 

11 vastajale (27%) ning oluliseks probleemiks 13 vastajale (32%). Kõige vähem probleeme 
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valmistas mitme põllumajandusettevõtte samaaegne pidamine, mis oli väga oluliseks 

probleemiks vaid ühele vastajale. 

 

Loomakasvatajate vastused ühtisid taimekasvatusega tegelenud ettevõtjatega, kus keerulist 

paberimajandust pidas väga oluliseks probleemiks 12 vastajat (40%) ning oluliseks 

probleemiks 8 vastajat (27%), ebakindlust mahevaldkonna ees pidas väga oluliseks 

probleemiks 6 vastajat (20%) ning oluliseks probleemiks 12 vastajat (40%). Mitme 

põllumajandusettevõtte samaaegne pidamine oli väga oluliseks probleemiks jällegi ühele 

vastajale. 

 

 

3.6. Mahetöötlemisega seotud probleemid 
 
Kuna Eestis on puudus mahesaaduste töötlejatest, siis jõuab väga suur osa saadustest, mis 

on kasvatatud mahepõllumajanduslikult, tarbijani siiski tavatoodanguga (Maheklubi 2022c). 

Mahetoodete töötlemise juures peab tähele panema, et see peab vastama nii toiduseadusega 

sätestatud toidu töötlemise üldistele nõuetele kui ka mahetöötlemise nõuetele (Edovald 

2022). 

 

Mahetöötlemise ehk toodangu väärindamisega tegeles 9 vastajat ehk 11,8% kõigist 

vastajatest, kellel paluti kuue etteantud probleemi seast hinnata enda jaoks kõige olulisemaid 

ja vähemolulisemaid probleeme. Joonis 11 on näha, et kõige olulisemaks mahetöötlemisega 

seotud probleemiks oli tootearendus (33%), järgnesid piisavas mahus tooraine puudumine, 

toiduohutusega seotud nõuded ning kahe töötlemissuuna keeruline ühendamine (22% 

vastanutest). Joonisel 11 on näha, et kuigi mahetöötlemises lubatud lisaainete piiratud 

kättesaadavust pidas väga oluliseks kitsaskohaks vaid 11% kõigist vastanutest, siis 67% 

pidas seda siiski oluliseks probleemiks. Lisaks tõi üks vastaja välja, et sisse ostetud tooraine 

oli kallis ja mahetoode turule toomine on liiga bürokraatlik, mistõttu otsustas ettevõtte küll 

kasutada edasi mahetoorainet, ent turule tuua toode siiski mittemahedana. 

 

Võrreldes omavahel looma- ja taimekasvatajate probleeme mahetöötlemisega, siis mõlemal 

kattusid peamised mahetöötlemisega probleemid, milleks olid piisavas mahus tooraine 

puudumine ning probleemid piisavalt hea kvaliteediga tooraine saamisega. 
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Joonis 11. Mahetöötlemisega seotud probleemide osatähtsused (%) aastatel 2019–2021 

mahetootmise lõpetanud tootja seas (n=9). 

 

2009. aastal mahetootmise lõpetanutest pidas 50% vastanutest kõige olulisemaks 

probleemiks mahetapamajade vähesust ning 2010. aastal oli see protsent juba 77% (Nurk 

2011). Käesoleva uuringu käigus esines see probleem kahel vastajal, kellest üks leidis, et 

keeruline on leida sertifitseeritud mahetapamajasid ning teine vastaja nentis, et 

mahetapamajade teenus võiks olla kättesaadavam. Selle varasemalt esinenud probleemi 

üheks peamiseks lahenduseks on ilmselt alates 2010. aastast tegutsev MTÜ Liivimaa 

Lihaveis, kes on loonud rohumaaveise kvaliteedikava ja organiseerib loomade transpordi ja 

jõudmise lihatööstusesse, kust tarbijani jõuab Liivimaa Lihaveise kaubamärgi all müüdav 

kodumaine maheveiseliha. Samuti on viimastel aastatel suurenenud maheveiseliha 

ekspordivõimalused.  

 
 
3.7. Turustamisega seotud probleemid 
 

Turustamisega seotud probleemide osas said vastajad hinnata üheksa kitsaskoha olulisust 

ning soovi korral täiendada teemat ka avatud küsimuse juures. Joonisel 12 on näha, et kõige 

olulisemaks probleemiks turustamisel on mahe- ja tavatoidu liiga väikene hinnavahe (43% 

vastanutest), millele järgnes tarbija madal ostujõud (41% vastanutest). Tarbija madala 

ostujõu on toonud välja ka Maaeluministeeriumi koostatud Põllumajanduse, kalanduse, 

maaelu ja toiduainetetööstuse ülevaade 2020. aasta kohta, mis tõi välja, et mahetoidu 

tarbimine on viimastel aastatel olnud langutrendis. 2018. aastal ostis 64% vastanutest 
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mahetoitu, 2020. aastal oli see langenud 52% peale (Maaeluministeerium 2021a). Teiselt on 

tõusnud elanike arv, kes ostavad regulaarselt ehk kord nädalas mahetoitu, 2018. aastal oli 

neid 9%, 2020. aastal juba 13% (Maaeluministeerium 2021d). Peamised põhjused, mis 

takistavad mahetoidu tarbimist, on kõrge hinnatase ning ei tunta erinevust maheda ja 

mittemaheda toiduaine vahel. Tarbijad ostavad mahetoitu peamiselt seepärast, et see on 

parem tervisele, soovitakse toetada mahetootjaid ning toode on kodumaist päritolu 

(Maaeluministeerium 2021a). 

 

 
Joonis 12. Turustamisega seotud probleemide osatähtsused (%) aastatel 2019–2021 

mahetootmise lõpetanud tootjate seas (n=76). 

 
Tarbija madalat teadlikkust pidas väga oluliseks 20% vastanutest ja oluliseks 43% 

vastanutest. 2021. aastal toimunud mahepõllumajanduse aastakonverentsil toodi välja 

erinevaid tegevusi mahetoidu tarbimise suurendamiseks: parem turuinfo kättesaadavus, 

toitlustamise riigihangetes mahetoidu eelistamine, tarbijate teadlikkuse ning mahelogode 

tuntuse tõstmine, koostöö edendamine jaemüüjatega (Vetemaa 2021). 

 

Ekspordivõimaluste vähesuse tõi kõige olulisema probleemina välja 28% vastanutest. 

Taimekasvatusega tegelenud ettevõtjate seas pidasid ekspordivõimaluste vähesust kõige 

olulisemaks probleemiks 10 vastajat (24%) ning oluliseks probleemiks pidas seda 15 vastajat 

(37%). Samas loomakasvatajate seas oli see märksa suurem probleem, sest seda pidas väga 

oluliseks probleemiks 12 vastajat (40%) ning oluliseks probleemiks 8 vastajat (27%). Sellest 

saab järeldada, et rohkem oli loomakasvatajatel probleeme ekspordivõimalustega, kui oli 

neid taimekasvatusega tegelejatel. Ekspordivõimaluste suurendamiseks tekib võimalus 

2025. aasta lõpus, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 2018/848 kohaselt tuleb 
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hetkel kehtivad samaväärsuslepped asendada kahepoolsete kaubanduslepingutega, mis 

lihtsustab oluliselt omavahelist kaubavahetust. (Komisjoni määrus (EL) 2018/848). Hetkel 

peetakse potentsiaalseteks ekspordi sihtriikideks, kellega on plaanis alustada 

kaubandusläbirääkimisi, Kanada, USA, Jaapan ja Lõuna-Korea. Peruu ja Taiwan on ise juba 

avaldanud Euroopa Liidule soovi kahepoolsete kaubanduslepingute sõlmimiseks 

(Kulderknup 2020). Kindlasti ei ole kahepoolsed kaubanduslepingud ainukesed võimalused, 

kuidas ekspordivõimalusi suurendada. Seda saab teha ka läbi tootjate ja töötajate 

omavahelise koostöö, osaledes messidel, mis toimuvad Eestis, kui ka välismaal, korraldades 

foorumeid ning seminare, et suurendada riigipoolset teavitustegevust. Riik saab omaltpoolt 

tegeleda bürokraatliku poolega ning lihtsustada ettevõtja elu sellega, eriti mis puudutab 

rahastusi (Maaeluministeerium 2017). 

 
Kuigi tootjate omavahelist vähest koostööd turustamiselt pidas kõige olulisemaks 

probleemiks vaid 18% vastanutest, siis 47% vastanutest pidas seda siiski oluliseks. See 

näitab, et tootjate vahelist koostööd tuleb parendada, et edendada mahetoodete turustamist 

nii Eestis kui mujal.   

 

2009. –2010. aastal mahetootmise lõpetanud tootjate seas oli peamisteks turustamisega 

seotud probleemideks turu leidmine, sest turustamiseks sobivad kohad asusid liiga kaugel, 

eelkõige Hiiumaa vastajate seas. 2009. aastal oli see probleemiks 62% vastanutele ning 

2010. aastal 79% vastanutele. Sellele järgnes mahetoodangu liiga madal hinnatase, mis oli 

probleemiks 2019. aastal 68% vastanutele ja 2010. aastal pooltele vastanud tootjatele (Nurk 

2011). Võrreldes aastatega 2019–2021, siis enam ei ole probleemiks, et turustamiseks 

sobivad kohad asuvad liiga kaugel, küll aga pidas 34% vastanutest oluliseks probleemiks 

kallist logistikat. Mõlema töö puhul tuli välja, et mahetoodangu madal hinnatase ning mahe- 

ja tavatoodete liiga väike hinnavahe on endiselt suureks probleemiks. 

 

 

3.8. Muud mahetootmisega seotud probleemid 
 
Muude mahetootmisega seotud probleemide osas paluti vastajatel hinnata 11 kitsaskoha 

olulisust. Sobiva vastusevariandi puudumise korral sai lisada ka omapoolse vastuse. Kõige 

suuremaks probleemiks oli mahetootjatele asjaolu, et tulud ei kata kulusid. See oli väga 

oluliseks või oluliseks probleemiks lausa 67 vastajale (88%). Tootjaid aitaks mahetoetuste 
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suurenemine või vähemalt toetuste samasse suurusjärku jäämine, aga uued kavandatavad 

mahetoetuste määrad seavad küsimärgi alla väga paljude mahetootjate tuleviku.  

 

2021. aasta juunis koostasid Mahepõllumajanduse Koostöökogu, Eestimaa Talupidajate 

Keskliit, Organic Estonia MTÜ, MTÜ Eesti Noortalunikud ja Eesti Keskkonnaühenduste 

Koda pöördumise maaeluminister Urmas Kruusele ja keskkonnaminister Tõnis Möldrile, 

milles toodi välja, et ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2023–2027 raames 

kavandatavad muudatused, mis puudutavad toetuste määrasid mahetootjatele, ei ole 

jätkusuutlikud ning viivad olukorrani, kus mahetootjad pöörduvad tagasi tavatoomise poole. 

See toob omakorda kaasa mahemaa pinna ning elurikkuse vähenemise Eestis. Pöördumise 

koostamise ajal olid kavandatavad uued toetusmäärad hetkel kehtivatest 1,3-3,5 korda 

väiksemad. Pöördumisele vastas keskkonnaminister Tõnis Mölder, et 

Keskkonnaministeerium toetab mahepõllumajandust ja nendib, et kuna uue perioodi ÜPP 

eelarve on suurem võrreldes eelmise perioode eelarvega, siis mahetoetused peavad jääma 

järgmisel perioodil vähemalt samale tasemale, mis nad olid. Minister lisas ka, et on oluline 

toetada põllumajandustootjaid, kelle eesmärgiks on toota mahereeglite järgi, siis selleks, et 

tagada nende konkurentsivõime, siis uuel perioodil ei tohi nende toetussummad väheneda. 

Minister lisas, et prioriteediks on mahetoidu jõudmine nii lasteasutuste kui ka meie endi 

toidulauale. See suurendaks mahetoodete turunõudlust ning annaks omakorda võimaluse 

mahetootmise laienemisele ning toetaks keskkonda, loomade heaolu ja maaelu üleüldist 

arengut. (Mikk et al. 2021) 

  

Pärast pöördumist vaadati planeeritavad mahetoetuse määrad üle ja tehti korrektuure. Uued 

toetusmäärad on kas samal tasemel või mõningatel juhtudel ka tõusnud, kuid on ka 

valdkondi, kus mahetoetus uuel perioodil väheneb (maasikas ning maitse- ja ravimtaimed). 

Magistritöö koostamise ajal ei ole veel ÜPP strateegiakava 2023–2027 eelnõud heaks 

kiidetud, eelnõule ettepanekute esitamise viimane tähtaeg on 24.05.2022. (Eelnõude 

infosüsteem 2022) 

 

2021. aasta jaanuaris saatsid Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Mahepõllumajanduse 

Koostöönõukogu pöördumise Maaeluministeeriumile, kus toodi välja maheteravilja 

hinnaprobleem, mis on eelnevatel aastatel olnud stabiilselt languses: aastatel 2016–2018 oli 

maheteravilja hind 54–130% kõrgem kui aastatel 2019–2020. Toodi välja, et mahetoetuste 

näol saadav tulu ei võimalda enam mahetootmisega jätkata ja seetõttu kaaluvad paljud 
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mahetootjad mahetootmise lõpetada. Pöördumises tehti ettepanek oluliselt suurendada MAK 

2014–2020 mahepõllukultuuride (teravili, kaunvili, õli- ja kiukultuurid ja muud tehnilised 

kultuurid ning heinaseemnepõllud) eest makstavat toetussummat. (Mikk, Ats 2021) 

 

 
 
Joonis 13. Muud mahetootmisega seotud probleemide osatähtsused (%) aastatel 2019–2021 

mahetootmise lõpetanute seas (n=76). 

 
Joonisel 13 on näha, et kõige vähem valmistasid muret ettevõtte või talu müük, mis ei olnud 

probleemiks 84% vastanutele, ettevõtte tegevusala muutus ei olnud probleemiks 74% 

vastanutele ning mahetoetuste vähendamine rikkumiste tõttu (61%). See, et 2020. aastal 

juurde tulnud maale ei olnud võimalik taotleda mahetoetust, ei olnud probleemiks 67% 

vastanutele. 

 

Taimekasvatusega tegelenud ettevõtjate seas olid suurimateks probleemideks see, et tulud ei 

kata tulusid, mida pidas väga oluliseks probleemiks üle poole vastanutest (61%) ning 

oluliseks probleemiks 24% vastanutest. Probleeme tekitas ka vähene 

investeerimisvõimekus, mida pidas väga oluliseks probleemiks 17 vastajat (41%) ning 

oluliseks probleemiks 13 vastajat (32%). Kolmas oluline probleem oli liiga väikesed 

mahetoetused, mida pidas väga oluliseks probleemiks 15 vastajat (37%) ning oluliseks 

probleemiks 14 vastajat (34%). Kõige vähem oli probleeme seoses ettevõtte või talu 

müügiga või ettevõtte tegevusala muutusega.  
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Loomakasvatusega tegelenud ettevõtjate jaoks olid peamisteks probleemideks samad 

probleemid, mis ka taimekasvatusega tegelejatel olid. 68% pidas väga oluliseks 

probleemiks, et tulud ei kata kulusid, poolte vastanute jaoks oli väga oluliseks probleemiks 

vähene investeerimisvõimekus ning 47% pidas väikeseid mahetoetusi väga oluliseks 

probleemiks.  

 

 
3.9. Rahulolu maheinspektorite tööga 
 
Kui ettevõtte saab mahetunnustuse ja kantakse mahepõllumajanduse registrisse, kontrollib 

Põllumajandus- ja Toiduamet antud ettevõtte mahetootmist igal järgneval aastal vähemalt 

ühe korra kohapeal. Sõltuvalt ettevõtte suurusest, tootmise keerukusest ja riskidest, võivad 

kontrollid toimuda ka tihedamalt. Pärast kontrolli väljastatakse ettevõttele tõendav 

dokument, millega on võimalik mahetoodangut turustada. (Ruberg 2021) 

 
Inspektorite arv ei ole ajas väga muutunud. Nii 2006. kui ka 2013. aastal kontrollis 

mahetootmist 26 maakonna inspektorit ning 4 mahepõllumajanduse osakonna töötajat ning 

mahetöötlemist kontrollisid Veterinaar- ja Toiduameti töötajad. 2022. aastal on 

Põllumajandus- ja Toiduametis 26 töötajat, kes tegelevad mahepõllumajandusega. Eelmises 

mahepõllumajanduse arengukavas toodi välja, et uue arengukava tegevuste seas peaksid 

olema ka järelevalveasutuste ametnike osalemine erinevates välisprojektides, koostöö 

tegemine teiste riikide kontrollasutustega ning ühiskoolituste korraldamine mahetootjatele, 

nõustajatele ja inspektoritele. (Eesti mahepõllumajanduse arengukava... 2014–2020, 2014) 

 
Rahulolu inspektorite töö kohta küsiti avatud küsimusena. Maheinspektorite tööga olid 

enamik vastajatest väga rahul (68 vastajat ehk 89%). Rahul olnud vastajad tõid välja 

asjatundliku ja abistava suhtumise, korrektse käitumise, hea koostöö ning vajadusel 

igakülgse nõustamise. Viis vastajat ei osanud seisukohta võtta. Negatiivse poole pealt toodi 

välja liigne bürokraatia ning rahuldav rahulolu nende tööga. 
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3.10. Mahetootmisega uuesti alustamine 
 
Kõikidelt mahetootmisega lõpetanutelt küsiti ka, kas ja millistel tingimustel oleksid nad 

uuesti nõus mahetootmisega alustama. Põhjuseid, miks ei soovita enam mahetootmisega 

alustada ning millistel tingimuste oleksid tootjad nõus uuesti kaaluma alustamist, oli 

erinevaid. Oli ka 15 (20%) vastajat, kelle vastus oli kindel „ei“ uuesti jätkamise osas. 

 
Selleks, et uuesti mahetootmisega alustada, toodi mitme vastaja poolt välja mahetoetuste 

süsteemi muutmise vajadus. Muutust soovitakse näha mikrotootjate osas, mis puudutab 

toetuseid ja riigilõivude suurust. Väiketootjad on väga hädas, et toodangu lõpphind ei ületaks 

müügihinda tootjale. Sooviti, et ka väikestel aladel tootjatel oleks võimalik taotleda toetusi. 

Lisaks tõi üks vastaja välja, et mikrotootjal võiks olla võimalus teha tootmises paus ehk 

puhata ka riigilõivust. Mitmeid kordi toodi ka välja liigset bürokraatiat. Paar vastajat tõid 

välja, et kaaluksid uuesti alustamist, kui turustamise logistiline pool oleks paremini 

organiseeritud. 7 (9%) vastajat tõid välja kõrge vanuse, mistõttu enam ei plaanita jätkata 

mahetootmisega. 

 

Selleks, et mahetootmine oleks atraktiivne valdkond ettevõtjatele, tuleks kindlasti tegeleda 

mahesektori edendamisega riiklikul tasandil. Eriti, mis puudutab toetusi, mille määrad on 

juba ammu jäänud ajale jalgu ja ei käi enam käsikäes hinnatõusudega. Maheettevõtjatele 

tuleks luua igakülgseid eeldused ning ka võimalused, et tekitada ning ka säilitada soovi 

tegeleda mahepõllumajandusega. Nagu ka antud magistritööst on välja tulnud, siis lausa 

18% vastanutest pidas ebakindlust mahevaldkonna tuleviku ees väga oluliseks probleemiks 

ning 34% pidas seda oluliseks probleemiks. Selle asemel, et riiklikul tasandil matta 

ettevõtjad bürokraatia alla, tuleks leida võimalusi ja lahendusi, et toetada ettevõtjate arengut 

ning ühtset visiooni tuleviku ees. Kindlasti aitaks kaasa toetuste tõstmine – nii mahetootmise 

kui ka investeeringute osas tootmisesse ja töötlemisse, kuna piisava rahavoo puudumisel ei 

ole võimalik maheettevõtjatel enam areneda ja jätkata.  

 

Lisaks on väga oluline mahetoidu igakülgne propageerimine nii tavatarbijatele kui ka 

erinevatele asutustele. Siin on üheks heaks võimaluseks Maaeluministeeriumi planeeritav 

toetus mahetoitu pakkuvatele koolidele ja lasteaedadele alates 2022. aasta sügisest. Toetuse 

peamiseks eesmärgiks oleks pakkuda lastele tervislikku toidulauda, kujundada lastel 
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tervislikud toitumisharjumused, suurendada mahetoidu tarbimist ning läbi selle tõsta 

mahetoodangu turunõudlust ja edendada mahetootmist (Paal 2022). 
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KOKKUVÕTE 

Jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik mahepõllumajandus annab võimaluse toetada meid 

ümbritsevaid ökosüsteeme ning hoida mullastiku ja inimeste tervist. Mahepõllumajanduse 

eesmärgiks on saavutada ja hoida ökoloogilist tasakaalu. Selle saavutamiseks on koostatud 

erinevaid strateegiaid ning arengukavasid, mis toetavad mahepõllumajanduse arendamist. 

Ühe suure eesmärgina nähakse, et kogu Euroopa põllumajandusmaast on 2030. aastaks 25% 

majandatud mahepõllumajanduslikult. Eestis oli juba 2020. aastal 23% kogu 

põllumajandusmaast mahedalt majandatud. Vaatamata sellele on Eesti mahevaldkonna 

tulevik ebakindel, kuna turult ei ole võimalik mahetoodangu eest saada kõrgemat hinda ning 

toetusmäärad ei kata saamata jäänud tulusid. Viimasel kolmel aastal on mahepõllu-

majandusmaa kasv Eestis peatunud ja tunnustatud maheettevõtete arv kahanenud, olles 

2019. aastal 2060, 2020. aastal 2050 ja 2021. aastal 2043. 2020. aastal vähenes esimest korda 

mahepõllumajandusmaa pind 0,2% võrreldes eelneva aastaga.  

 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ja anda ülevaade peamistest põhjustest, miks 

aastatel 2019–2021 loobusid Eesti mahetootjad tunnustatud mahetootmisest. Lisaks 

selgitada välja, milliseid probleeme esines neil taime- ja loomakasvatuses tootmisega, 

töötlemisega ja turustamisega, millised olid majanduslikud probleemid ning muud 

mahetootmisega seotud ja mitteseotud probleemid. Aastatel 2019–2021 lõpetas 

mahetootmise 329 ettevõtet.  

 
Töö eesmärgi saavutamiseks saadeti elektrooniline küsimustik 311 mahetootmisega 

lõpetanule. Kõige rohkem lõpetajaid oli Tartu maakonnas (42 lõpetajat), järgnes Võru 

maakond (41 lõpetajat) ja Pärnu maakond (31 lõpetajat). Kõige vähem lõpetajaid oli Hiiu (3 

lõpetajat) jaIda-Viru maakonas (4 lõpetajat). Küsitlusele vastas kõige enam Võru 

maakonnast lõpetajad (16 vastanut ehk 21%), järgnes Tartu maakond 12 vastanuga (16%). 

 

Mahepõllumajandusega alustamise põhjustena toodi peamiselt välja tervislik toodang (91% 

vastajatest), soov keskkonnasõbralikult toota (87% vastajatest) ning motiveerivad toetused 

(72% vastajatest). 2009.–2010. aastatel lõpetanud mahetootjatel olid peamiseks 

mahetootmisega alustamiseks põhjuseks mahetoetused (31% vastajatest), kuna alati on 

mahedalt toodetud (23% vastajatest) ja tervislik toodang (16% vastajatest). Tulemustest võib 
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järeldada, et võrreldes erinevate aastate tulemusi, siis endiselt on väga olulisel kohal nii 

tervislik toodang kui ka mahetoetuste mõju mahetootmisele. 

 
Vastajatest tegeles 53,9% taimekasvatusega ja peamiseks tootmissuunaks oli 

teraviljakasvatus, millega tegeles üle poole vastanutest (53,7%). Mahetaimekasvatusega 

seotud väga olulisteks probleemideks pidasid 22% vastanutest sobivate renditavate maade 

puudust, madalat mullaviljakust ning sobivate masinate ja seadmete puudumist või nende 

amortiseerumist. Võrreldes 2009. ja 2010. aastal mahetootmise lõpetanutega oli 

probleemide rõhuasetus muutunud, sest siis domineerisid taimekasvatajate seas probleemid 

umbrohutõrjeks sobivate tehnoloogiate leidmisega. Sellest saab järeldada, et tõenäoliselt on 

ajaga paranenud umbrohutõrjetehnoloogiate kättesaadavus ja kasutamine.   

 

39,5% vastanutest tegeles maheloomakasvatusega ja vaid üks vastaja tegeles 

mahemesindusega. Kõige olulisemateks probleemideks pidasid vastajad sobivate masinate 

ja seadmete puudumist või nende amortiseerumist (20%), sööda liiga kõrget hinnataset 

(20%) ning nõuetekohaste pidamistingimuste keerulist tagamist (20%). 40% vastanutest 

pidas oluliseks probleemiks liiga kõrget maa rendihinda. Mahemesinduses oli kõige 

suuremaks probleemiks sobiva mahesööda hankimine. Võrreldes aastatel 2009–2010 

mahetootmise lõpetanud vastajatega olid ka nende probleemide rõhuasetus muutunud – siis 

peeti peamiseks probleemiks loomakasvatuses nõuetekohaste pidamistingimuste tagamist. 

 

Üldiste mahetootmisega seotud probleemidest eristus 25%-ga keeruline paberimajandus ja 

asjaamine, mis leidis ka aastatel 2009–2010 palju mainimist, vastavalt siis 40% ning 48%. 

Sellele järgnes ebakindlus mahevaldkonna tuleviku osas (18%) ning 12% pidas 

mahetootmisega seotud nõuete täitmist väga oluliseks probleemiks. Kõige vähem valmistas 

raskusi nõustajate puudus (4%) ning mitme põllumajandusettevõtte samaaegne pidamine 

(3%). Lisaks täpsustasid vastajad, et probleeme esines ka enda toodangule koha leidmisega 

turul ning ebaaus turukonkurents, kus mahetoodang on samal hinnatasemel tavatoodanguga, 

aga nõudmised ja kulud mahetoodetele on kordades kõrgemad. Välja toodi ka liiga madalad 

toetused, et väiketootjana ellu jääda.  

 

Mahetöötlemisega tegeles 11,8% vastanutest. Nendest 33% vastanutest pidas väga oluliseks 

probleemiks tootearendusega seotud probleeme, samas täpselt sama suur hulk ei pidanud 

seda üldse probleemiks. Piisavas mahus tooraine puudust, toiduohutusega seotud probleeme 
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ning mahe- ja tavatootmise ühendamise keerukusega seotud probleeme pidas väga oluliseks 

22% vastanutest. Kuigi vaid 11% pidas väga oluliseks lubatud lisaainete piiratud 

kättesaadavust, siis 67% vastanutest pidas seda oluliseks probleemiks, millest saab 

järeldada, et tegemist on ühe kõige olulisema probleemiga, mis tootjatel on seoses 

mahetoodangu väärindamisega. Võrreldes 2009.–2010. aastatega, kus olid peamiseks 

probleemiks mahetapamajade vähesus, on probleemid muutunud. 

 

Turustamisega seotud probleemide osas tuli välja ka juba kinnitatud fakt, et mahetoidu 

ostmine on olnud eelnevatel aastatel pigem langustrendis, kui 2018. aastal ostis mahetoitu 

64% küsitlusele vastanutest, siis 2020. aastal oli see langenud 52% peale, samas on kasvanud 

regulaarsete tarbijate osakaal. Küsitlusele vastanutest pidasid 41% tarbija madalat ostujõudu 

väga oluliseks probleemiks ning 36% pidas seda oluliseks probleemiks. Probleemideks 

turustamisel peeti veel liiga väikest hinnavahet mahe- ja tavatoodangu vahel (42%). Oluliste 

probleemidena võib kindlasti välja tuua ka probleemid tootjate omavahelises väheses 

koostöös turustamisel, mida pidas 47% vastanutest oluliseks probleemiks ning raskuseid 

müügikanalite leidmisel, mida pidas oluliseks 41% vastanutest. Võrreldes aastatega 2009–

2010, kus peamisteks probleemideks olid turu leidmine ja madal mahetoodangu hinnatase, 

siis on need probleemid siiani säilinud. 

 
Mahetootmisega seotud muudes probleemides osutus kõige olulisemaks mahetootjate jaoks 

see, et tulud ei kata kulusid – seda pidas väga oluliseks lausa 62% ja oluliseks probleemiks 

26% vastanutest. Sellele järgnes vähene investeerimisvõimekus (45%) ning 38% pidas väga 

oluliseks ning 32% oluliseks seda, et mahetoetused on liiga väikesed. Seega saab järeldada, 

et rahamured on jätkuvalt väga olulised probleemid mahetootmises, seda ilmestavad ka 

mitmed pöördumised nii maaeluministrile kui ka keskkonnaministrile, et tuua probleemi 

tähtsust esile.  

 

Kokkuvõtteks saab öelda, et üle kümne aasta on mõned probleemid jäänud samaks ning 

mõned probleemid muutunud. Mahevaldkonnal on mitmeid kitsaskohti, millega tuleks 

hakata tegelema kiiremas korras, et rohkem mitte kaotada ettevõtjate huvi mahetootmisega 

alustada või juba mahetootmisega tegelevate ettevõtjate soovi ja motivatsiooni edasi jätkata 

mahetootmisega.    
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Lisa 1. Küsitlusankeet mahetootmisega lõpetanud ettevõtjatele 
 
Tere!  

Olen Eesti Maaülikooli keskkonnakorralduse- ja poliitika magistrant Carolin Tammepõld ja 

oma magistritöö raames uurin mahetootmisega lõpetamise põhjuseid aastatel 2019-2021.  

Kui Te omate mitut ettevõtet, siis palun vastata ainult selle ettevõtte seisukohast, kus lõppes 

mahetootmine aastatel 2019–2021. Küsitluses uuritakse mahetootmisega seotud probleeme 

taime- ja loomakasvatuse, turustamise ja töötlemise valdkondades, lisaks üldiseid 

mahevaldkonna probleeme ja põhjuseid.  

 

Töö juhendajateks on Elen Peetsmann ja Eve Veromann. 

 

Eduka uurimuse läbiviimiseks on Teie vastused väga olulised ning suur tänu juba ette! 

Küsimuste korral võtke ühendust: carolin.tammepold@gmail.com 

 

1. Mahetootmise lõpetanud ettevõtte peamine tegevuskoht (maakonna täpsusega) 

o Harju maakond 

o Hiiu maakond 

o Ida-Viru maakond 

o Jõgeva maakond 

o Järva maakond 

o Lääne maakond 

o Lääne-Viru maakond 

o Pärnu maakond 

o Põlva maakond 

o Rapla maakond 

o Saare maakond 

o Tartu maakond 

o Viljandi maakond 

o Võru maakond 

 

mailto:carolin.tammepold@gmail.com
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2. Ettevõtte suurus hektarites 

o Kuni 5 

o 6-20 

o 21-50 

o 51-100 

o 101-200 

o 201-300 

o 301-600 

o 601-800 

o >800 

 

3. Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on taimekasvatus? („Jah“ vastanutel järgneb 

küsimus 4, „ei vastanutel järgneb küsimus 5) 

o Jah 

o Ei 

 

4. Palun märkige kõik mahetaimekasvatuse valdkonnad, millega tegelesite  

o Teravili 

o Kaunvili ja muud põllukultuurid 

o Õlikultuurid (raps, rups, kanep) 

o Marjad 

o Puuviljad 

o Köögiviljad (sh kartul) 

o Maitse- ja ravimtaimed 

o Seemnekasvatus 

 

5. Ettevõtte peamine tegevusvaldkond oli loomakasvatus? („Jah“ vastanutel järgnevad 

küsimused 6-15, „ei“ vastanutel järgneb küsimus 16) 

o Jah 

o Ei 

 

 

6. Mahepõllumajanduslikult peetud lihaveiste arv 

o Ei pidanud lihaveiseid 
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o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o 101-400 

o 401-600 

o Üle 600 

 

7. Mahepõllumajanduslikult peetud lammaste arv 

o Ei pidanud lambaid 

o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o 101-400 

o 401-600 

o Üle 600 

 

8. Mahepõllumajanduslikult peetud lüpsilehmade arv 

o Ei pidanud lüpsilehmi 

o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o Üle 100 

 

9. Mahepõllumajanduslikult peetud kitsede arv 

o Ei pidanud kitsi 

o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o Üle 100 

 

10. Mahepõllumajanduslikult peetud munakanade arv 

o Ei pidanud munakanu 

o Kuni 10 

o 11-50 
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o 51-100 

o 101-400 

o 401-600 

o Üle 600 

 

11.  Mahepõllumajanduslikult peetud lindude / broilerite arv 

o Ei pidanud linde / broilereid 

o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o 101-400 

o 401-600 

o Üle 600 

 

12. Mahepõllumajanduslikult peetud sigade arv 

o Ei pidanud sigasid 

o Kuni 10 

o 11-50 

o Üle 50 

 

13. Mahepõllumajanduslikult peetud muude loomade arv 

o Ei pidanud muid loomi 

o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o 101-400 

o Üle 400 

 

14. Maheloomakasvatusega seotud probleemid (kõikide vastusevariantide juures tuli 

hinnata probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei 

olnud probleemiks“) 

o Keeruline tagada nõuetekohased pidamistingimused 

o Raskused (mahe)sööda hankimisel 

o (Mahe)sööda liiga kõrge hind 
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o Raskused haigustega toimetulekul / haiguste ennetamisel 

o Maheloomi ei ole karja täienduseks saada 

o Pole piisavalt karjamaid (sh rendile võtmiseks) 

o Probleemid korrektsete veotingimuste tagamisega 

o Sobivate masinate ja seadmete puudumine või nende amortiseerumine 

o Raskused tõuaretusega 

o Maa rendihinnad on liiga kõrged 

 

15. Milliseid maheloomakasvatuslikke probleeme teil veel esines? 

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

 

16. Ettevõtte tegeles mahemesindusega? ( „Jah“ vastanutel järgnevad küsimused 17-19, 

„ei“ vastanutel küsimus 20) 

o Jah 

o Ei 

 

17. Mahepõllumajanduslikult peetud mesilasperede arv 

o Kuni 10 

o 11-50 

o 51-100 

o Üle 100 

 

18. Mahemesindusega seotud probleemid (kõikide vastusevariantide juures tuli hinnata 

probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei olnud 

probleemiks“) 

o Keeruline tagada nõuetekohased pidamistingimused 

o Raskused sobiva mahesööda hankimisel 

o Mahesööda liiga kõrge hind 

o Raskused haigustega toimetulekul / ennetamisel 

o Mahemesilasperesid ei ole täienduseks saada 

o Raskused tõuaretusega 

o Pole piisavalt korjealasid (sh rendile võtmiseks) 

o Maa rendihinnad on liiga kõrged 

o Probleemid korrektsete veotingimuste tagamisega 
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o Sobivate masinate ja seadmete puudumine või nende amortiseerumine 

 

19. Milliseid mahemesindusega seotud probleeme teil veel esines? 

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

 

20. Ettevõte tegeles korjega looduslikelt aladelt? (mõlema vastusevariandi puhul 

järgnevad küsimused 21-28) 

o Jah 

o Ei 

 

21. Mahepõllumajandusega lõpetamise aasta? 

o 2019 

o 2020 

o 2021 

 

22. Mahepõllumajandusega alustamise põhjused (kõikide vastusevariantide juures tuli 

hinnata probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei 

olnud probleemiks“) 

o Soov keskkonnasõbralikult toota 

o Suurenenud nõudlus mahetoodetele 

o Tarbija teadlikkuse kasv 

o Kõrgem müügihind 

o Tervislik toodang 

o Motiveerivad toetused 

o Väiksem sisseostetud sisendite vajadus (väetised ja taimekaitsevahendid) 

 

23. Millised olid veel mahepõllumajandusega alustamise põhjused? 

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

 

24. Üldised mahetootmisega seotud probleemid (kõikide vastusevariantide juures tuli 

hinnata probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei 

olnud probleemiks) 

o Keeruline paberimajandus ja asjaajamine 

o Raskused mahetootmise nõuete täitmisega 
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o Nõustajate puudus 

o Teadmiste puudus mahetootmise valdkonnas 

o Ebakindlus mahevaldkonna tuleviku osas 

o Mitme põllumajandusettevõtte samaaegne pidamine läks keeruliseks 

 

25. Milliseid üldiseid mahetootmisega seotud probleeme teil veel esines? 

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

 

26. Mahetaimekasvatusega seotud probleemid (kõikide vastusevariantide juures tuli 

hinnata probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei 

olnud probleemiks) 

o Probleemid kahjuritõrjega 

o Probleemid seenhaigustega 

o Keeruline leida sobivaid tehnoloogiaid umbrohutõrjeks 

o Madal saagikus 

o Keeruline leida väetiseid, mida on lubatud kasutada mahetootmises 

o Mahetootmises lubatud väetised on liiga kallid 

o Raskused sobivate külvikordade planeerimisel 

o Sobivate masinate ja seadmete puudumine või amortiseerumine 

o Keeruline leida sobivat paljundusmaterjali 

o Keeruline täita sertifitseeritud seemne kasutamise nõuet 

o Madal mullaviljakus 

o Maa rendihinnad on liiga kõrged 

o Pole sobivaid maid, mida saaks rendile võtta 

 

27. Milliseid mahetaimekasvatuslikke probleeme teil veel esines? 

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

 

28. Kas tegelesite ka toodangu väärindamise ehk mahetöötlemisega? ( „Jah“ vastanutel 

järgnevad küsimused 29-30, „ei“ vastanutel küsimus 31) 

o Jah 

o Ei 
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29. Mahetöötlemisega seotud probleemid (kõikide vastusevariantide juures tuli hinnata 

probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei olnud 

probleemiks) 

o Piisavas mahus tooraine puudumine 

o Ei ole piisavalt hea kvaliteediga toorainet 

o Kahe töötlemissuuna (mahe- ja tavatoomine) ühendamine on keeruline 

o Toiduohutusega seotud nõuded 

o Mahetöötlemises lubatud lisaainete piiratud kättesaadavus 

o Probleemid tootearenduses 

 

30. Milliseid mahetöötlemisega seotud probleeme teil veel esines? 

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

 

31. Turustamisega seotud probleemid (kõikide vastusevariantide juures tuli hinnata 

probleemi olulisust skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei olnud 

probleemiks) 

o Raske leida müügikanaleid 

o Kokkuostjate vähesus 

o Mahe- ja tavatoodangu liiga väike hinnavahe 

o Tootjate omavaheline vähene koostöö turustamisel 

o Kallis logistika 

o Tarbija madal teadlikkus mahetoidust 

o Tarbija madal ostujõud 

o Ekspordivõimaluste vähesus 

o Probleem tapamajade leidmisega 

 

32. Milliseid turustamisega seotud probleeme teil veel esines? 

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

 

33. Muud põhjused (kõikide vastusevariantide juures tuli hinnata probleemi olulisust 

skaalal „väga oluline“ – „oluline“ – „väheoluline“ – „ei olnud probleemiks) 

o 5 aastase mahetoetuste kohustuste perioodi lõppemine 

o Mahetootmise toetused väikesed 

o Mahetootmise toetuste vähendamine rikkumiste tõttu 
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o 2020. aastal juurde tulnud maale ei saanud taotleda mahetoetust 

o Mahetootmise riigilõivu suurenemine alates 2020. aastast 

o Tulud ei kata kulusid 

o Tööjõu puudus 

o Vähene investeerimisvõimekus 

o Ettevõtte / talu müük 

o Ettevõtte tegevusala muutus 

o Kõrge vanus 

 

34. Milliseid muid probleeme teil veel esines? 

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

 

35. Kas jäite rahule Põllumajandus- ja Toiduameti maheinspektorite tööga? Mis oleks 

võinud olla paremini? 

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

 

36. Kas ja millistel tingimustel kaaluksite uuesti mahetootmisega alustamist? 

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

 

37. Teie sugu? 

o Naine 

o Mees  

 

38. Teie vanus? 

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

 

39. Teie haridustase? 

o Põhiharidus 

o Keskharidus 

o Keskeriharidus 

o Kutseharidus 

o Kõrgharidus 

 

40. Kas omandatud haridus on? 
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o Põllumajanduslik haridus 

o Mittepõllumajanduslik haridus 
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Lisa 2. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise 

kohta 
 
Mina, Carolin Tammepõld, sünniaeg 31/10/1994, sünniaeg 31/10/1994, annan Eesti 

Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

„Mahetootmisega lõpetamise põhjused aastatel 2019 2021“, mille juhendajateks on Elen 

Peetsmann ja Eve Veromann 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, digiarhiivi DSpace lisamiseks ja veebikeskkonnas 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

Lõputöö autor    

allkiri 

Tartu,.2022 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

(juhendaja nimi ja allkiri)                                                  (kuupäev) 
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