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Millest juttu tuleb?
• Miks eelistada mahepõllumajandust ja
mahetoitu?
• Mahepõllumajandus meil ja mujal
• Nõuded mahetootmisele + uued määrused
• Arengukavad (PÕKA, Mahemajanduse
tervikprogramm, Mahepõllumajanduse
arengukava), taimekaitsevahendite säästava
kasutamise tegevuskava
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Taimekaitsevahendid EL riikides
• EL riikides kasutatakse
igal aastal ligi 400 000
tonni (toimeaines)
taimekaitsevahendeid
– pestitsiide,
herbitsiide ja
fungitsiide

• Taimekaitsevahendite turustamine toimeaines kg põllumajandusmaa ha kohta 2016

Allikas: Eurostat

Eestis turustatud taimekaitsevahendid, toimeaine kg
Kasvuregulaatorid
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Allikas: Statistikaamet
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Taimekaitsevahendite jäägid riikliku seire
pinna- ja põhjavee uuringupuntides
2016-2017

Allikas: KUK

Pestitsiidid põhjavees
• Piirnormi ületavate taimekaitsevahendite jääkidega
proovide osakaal põhjavees NTA alal (%). Üksikute
pestitsiidide toimeainete, sealhulgas nende
asjakohaste metaboliitide, lagunemis- ja
reaktsioonisaaduste piirväärtuse (0,1 µg/l)
ületamine – proovide osakaal põhjavees NTA alal
• 2017. a ületas piirmäära 38,5% proovidest!
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Mahe on võtmetehnoloogia
•
•

Thüneni Instituut ja Kasseli Ülikool juhtisid teadustööd, kus 22 teadlast
hindasid 528 uuringut, milles võrreldi mahe- ja tavapõllumajanduse
mõjusid.
Mahepõllumajandus edestas tavapõllumajandust järgmistes
valdkondades:
– veekaitse
– mullaviljakus
– elurikkus
– kohanemine äärmuslike ilmastikutingimustega
– lämmastiku tõhus kasutamine

•

Kliimakaitse ja loomade heaolu osas selget eelist ei leitud.

•

Uuringu autorid järeldavad, et mahepõllumajandus võib anda olulise
panuse keskkonna- ja ressursipoliitika väljakutsete lahendamisse ning
seda peetakse õigustatult säästva maakasutuse võtmetehnoloogiaks.

Mis jõuab toidulauale?
• Proove võtavad Põllumajandusamet, Veterinaar- ja
Toiduamet
• Proove võetakse: põllult, laost, poest, piiril jm
• Määratakse ca 400 toimeainet
• 2017. a seire proovid – kokku 334 proovi
• 303 taimsest ja 31 loomsest toidust
• 81 mahetoit (24%) ja 253 tavatoit (76%)
• 214 Eesti, 79 EL ja EEA, 41 EL väline

• Aruanded leiab
https://vet.agri.ee/?op=body&id=819
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2017 seire tulemused
•
•
•
•

60,5% jääkideta; sh tavatoidu proovidest jääkideta 20,2%
33,2% sisaldas 1-5 taimekaitsevahendi jääki
6,3% sisaldas 5-8 taimekaitsevahendi jääki
3 proovi ületas lubatud piirnormi (MRL):
– Hiina päritolu pomelo
– Itaalia päritolu kiivi
– Eesti! päritolu tomat
• Mahetoidu 1 proov (raps) sisaldas taimekaitsevahendi
jääki (jääkideta proove 98,8%)

Mitmesed jäägid
• Suurim erinevate jääkide arv ühes proovis Eesti 2016. a seire andmetel:
16 – virsik (Hispaania)
14 – tomat (Türgi)
13 – viinamari (India)
10 – tomat (Poola, Hispaania), õun (Belgia)

• Varasemate aastate maksimume (2013, 2014):
18 – roheline tee (saadeti piirilt tagasi)
18 – viinamarjalehed soolvees (sh 7 jääki ületas MRL), ei jõudnud turule
11 – maasikas (2 juhtu)
• Mitme jäägiga proovid Eesti toodangust (2015)
4 – maasikas
3 – maasikas (2 juhtu), kurk
2 – porgand (3 juhtu), õun
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Pestitsiidijääkide negatiivne mõju
• Loomkatsetes on pestitsiidid on põhjustanud nt
immuunsüsteemi nõrgenemist, rasvumist,
viljatust, väärarenguid, hormonaalhäireid,
diabeeti, vähki
• Katseklaasikatsetes on pestitsiidid põhjustanud
nt embrüonaal- ja platsenta-rakkude ning
meessuguhormoonide kahjustusi
• Inimuuringutes on leitud, et kõige ohustatumad
on lapsed sünnieelses ja varases arengus:
neurotoksiline mõju

Glüfosaat võib põhjustada vähki
• WHO rahvusvahelise vähiuuringute agentuuri (IARC)
hinnang: glüfosaat võib põhjustada vähki
• Monsanto salajane sõda – loe akadeemik Ülo
Niinemetsa artikleid Sirbis
• Glüfosaati kasutatakse ~ 750 tootes, levinuim
herbitsiid maailmas (ka Eestis)
• Kalifornia kohus mõistis 10.08.18 välja 289 miljoni
USD suuruse hüvitise 46-aastasele mitte-Hodgkini
lümfoomi põdevale haljastustöötajale Dewayne
Johnsonile, kes puutus glüfosaadipõhise väetise
Roundupiga iga päev tööl kokku
• Palju kohtuasju käimas (üle 8000 vähkihaigestunud
inimese)
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Mahetoidu kvaliteedist

Mahetoit - taimsed saadused
343 teadustöö põhjal tehtud metaanalüüs
(Baranski, M. et al 2014, UK)
• Kuni 60% rohkem olulisi antioksüdante kui
tavatoidus
• Lämmastikusisaldus märkimisväärselt väiksem
kui tavatoidus (10% kogu N, 30% nitraate ja 87%
nitriteid vähem )
• Raskemetallide (plii, kaadmium, elavhõbe)
sisaldus märkimisväärselt väiksem kui tavatoidus
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Mahetoit – piim ja liha
Piim
• Märkimisväärselt rohkem oomega-3 rasvhappeid, sh
üle 50% rohkem EPA, DPA, DHA, 40% rohkem
linoolhapet, tervisele kasulikum oomega-6 ja
oomega-3 rasvhapete suhe
• Mõnevõrra rohkem E-vitamiini ja rauda
Liha
• sisaldab rohkem lihasesisest rasva ning sellel on
parem rasvhappeline koostis: rohkem on oomega-3
rasvhappeid ning vähem küllastunud rasvhappeid.

Mahetootmine ja -töötlemine
• Kindlad reeglid ja iga-aastane kontroll, avalik
register
• Ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega
pestitsiide
• Loomade heaolu kõrge tase, vabapidamine
• Töötlemises piiratud hulk abi- ja lisaaineid
(peamiselt looduslikku päritolu), keelatud on nt
kõik sünteetilised maitse- ja lõhnatugevdajad,
värvained ja magusaineid
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Märgistus
Euroopa Liidu logo - kohustuslik

EE-ÖKO-01
Eesti põllumajandus

Kontrollasutuse kood
Päritolutähis

Eesti riiklik ökomärk - vabatahtlik

Mahepõllumajanduslik tootmine
ja maheurg
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Maailm: 2017
• Mahepõllumajanduslik maa 69,8 miljonit
hektarit, 1,4 % põllumajandusmaast
• Suurim pindala kasv: 11,7 miljonit hektarit
rohkem kui 2016, 20% kasv
• 14 riigis on 10% või rohkem
põllumajandusmaast mahe
• 2,9 miljonit tootjat
• 181 mahepõllumajandusliku tegevusega riiki
• 41 miljonit hektarit mittepõllumajanduslikke
alasid
Allikas: FiBL-IAMI-Survey 2019

Maailm:
Mahepõllumajandusmaa 1999-2017

Allikas: FiBL-IFOAM-SOEL-Surveys 1999-2019
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Mahemaa suurimad osakaalud
põllumajandusmaast 2016

Osakaal (%) põllumajandusmaast

Allikas: FiBL Survey 2019

Euroopa: mahetoidu turumahu

Mahetoiduturg, mld EUR

suurenemine 2000-2017

Allikas: FiBL, AMI 2006-2019
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Mahetoidu osakaal toidukorvis:
(inimese kohta aastas, €)

Allikas: FiBL, AMI 2019

Eesti:
mahemaa ja mahetootjad 1999-2017
Tootjad

Pindala kokku (ha)
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•

Kokku mahemaad 2018. a 210

033 ha, ca 21% kogu põllumajandusmaast

•
•

Lisaks ca 260 662 ha looduslikke korjealasid
Mahetootjaid oli 2018. a lõpu seisuga 1950
Allikas: PMA 2019
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Mahetaimekasvatus 2017-2018
2018
Põllumaa
Teravili
sh kaer
Kaunvili
sh põldhernes
Tehnilised kultuurid
sh talirüps
Rühvelkultuurid
sh kartul
Avamaa köögivili
Katmikkultuurid
Maasikad
Lühiajaline rohumaa
Kesa
Püsirohumaa
Puukoolid
Viljapuu- ja marjaaiad
sh õunapuu
sh astelpaju
Seenekasvatus
Karjatamine mittepõllumajandusmaa
Maa kokku

2017
100811
39112
20078
9058
4689
11853
2484
192
153
211
1
40
39518
825
93245
2
2384
413
1427
0,02
3506
199947

109334
45634
25705
9526
5670
7180
2469
320
142
217
1
49
45460
947
94806
1
2450
432
1449
0,06
3442
210033

Maheloomakasvatus 2017-2018
2017

2018

48 303

50 403

1869

1861

sh lihaveise ammlehmad

17 971

18 429

Lambad

48 931

45 724

1675

1878

0
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Hobused

1859

1833

Sead

525

534

Kodulinnud

33 530

45830

sh munakanad

22 540

28118

Küülikud

512

551

Mesilased (perede arv)

2775

2461

Veised
sh lüpsilehmad

Kitsed
Punahirved
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Mahemesindus 2017-2018
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Mahetoodete töötlemine
Eestis
• Mahepõllumajanduse registris 389 käitlejat (31.12.18)
sisaldab lisaks töötlejatele ka hulgimüüjaid,
pakendajaid).
• Töötlejaid on ca 180. Suurem osa on väiketöötlejad. Ligi
50 mahetootjat, kes tegelevad ka töötlemisega
• Kõige rohkem marja-, puuvilja- ja köögiviljatöötlejaid,
järgnevad tera- ja kaunviljade töötlejad, pagari- ja
kondiitritoodete valmistajad
• Mõned suuremad ettevõtted on käivitanud
mahetoodete valmistamise (nt Salvest, Saaremaa
Piimatööstus, Liviko, Moe)
• Jätkuvalt väga vähe loomsete saaduste
töötlejaid (Liivimaa Lihasaaduste Wabrik, Sirloin)

28
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Turu üldised suundumused (1)
Tarbijate nõudluse ja meedia tähelepanu kiire
suurenemine viimastel aastatel
Mahetoidu müügimahtude kiire suurenemine
Mahetoodete sortimendi (k.a kodumaise)
suurenemine
Kodumaistest loomsetest saadustest müüakse
kahjuks jätkuvalt suur osa (ca 70%)
tavatöötlejatele või elusloomadena välismaale.
Maheviitega müügi osa suureneb siiski pidevalt
Taimsetest saadustest müüakse ligi 100% viitega
mahedale

Turu üldised suundumused (2)
Jaeturul müüdavast mahetoidust suur osa
pärit teistest riikidest (spetsialiseerunud
kauplustes kodumaise mahetoidu osa vaid 1025%)
Mahetoodangu ekspordi (k.a EL-sisene)
suurenemine (2017. a hinnanguliselt 26 mln €)
Restoranide ja lasteasutuste huvi on hakanud
suurenema.
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Uus mahemäärus alates 2021
• Protsess käivitus 2014
• Palju vaidlusi, loodeti lihtsustamist, seda ei juhtunud
• 2017 jõuti kolmepoolsele kokkuleppele (Euroopa
Komisjon, Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlament)
• Uus mahepõllumajanduse määrus (EL) 2018/848
võeti vastu 2018. a mais
• Uus määrus rakendub koos kaasnevate
õigusaktidega 1. jaanuaril 2021.

Mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020
• Koostas Maaeluministeerium koostöös mahe ja
muude organisatsioonidega
• STRATEEGILINE EESMÄRK: Mahepõllumajanduse
konkurentsivõime parandamine ja kohaliku
mahetoidu tarbimise suurendamine
• Sätestati mõõdikud, tegevused – seotud eelarvet ei
ole.
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Mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020

Mahepõllumajanduse arengukava 2014–2020
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Mahemajanduse tervikprogramm
• Mahemajanduse tervikprogramm kiideti heaks
valitsuse majandusarengu komisjoni istungil
21.02.2018.
• Suunatud sellele, et kujuneks terviklikult toimiv
mahemajanduse valdkond, mis edendab Eesti
majandust ja eksporti.
• Programm haarab lisaks toidule ja põllumajandusele
ka metsanduse, turismi ning kosmeetika. Igal
valdkonnal on oma toimkond, kogu programmi juhib
nõukoda.
• Eelarve seni puudub

Mahemajanduse tervikprogramm
• 15.05.2018 kinnitas valitsuse majandusarengu
komisjon tervikprogrammi pindalalise eesmärgi, mis
näeb ette, et aastaks 2021 saab Eestis vähemalt 51
% maismaast kasvatada või korjata mahetoodangut.
• Alaeesmärgid
– 250 000 ha mahepõllumajandusmaad
– 2 miljonit ha metsamaad, millelt saab pärast selle
registreerimist mahekorjealana korjata
mahesaadusi.
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PÕKA - Põllumajanduse ja kalanduse
valdkonna arengukava aastani 2030

PÕKA - Põllumajanduse ja kalanduse
valdkonna arengukava aastani 2030
• Visioon: Osa meie toidulauast katab tarbijate valikul mahetoodang.
30. Meetmes 1.1 seatud eesmärkide täitmisele aitab kaasa jätkuv mahepõllumajanduse
edendamine, mille elujõulisuse peab tagama ühelt poolt usaldusväärne järelevalve ja teiselt
poolt mahepraktikate keskkonnamõju analüüs ning vajadusel mahepõllumajanduse positiivse
keskkonnamõju kuvandit tagavate meetmete rakendamine.
62. Samuti toetatakse loomade heaolu läbi mahemeetme.
2.2 Mõõdikud
- Põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi väärtus, sh mahetoodete ekspordi
väärtus - Tarbijate osakaal, kes tarbivad mahetoitu regulaarselt (vähemalt kord nädalas)
185. Seemnetootmisel tuleb järjest enam tähelepanu pöörata mahepõllumajanduse
vajadustele, suurendades maheseemne tootmismahtusid ja laiendades
mahepõllumajandusse sobivate sortide valikut.
233. Ühe riigipoolse tegevusena mahetoodete osas tuleb välja töötada ja rakendada
pilootprogrammid „Mahetoit lasteasutustes“.
246. Edaspidi tuleb enam julgustada ka eraalgatuste teket, mille eesmärgiks on Eesti puhta
põllumajanduskeskkonna ja mahepõllumajandusmaa suure osatähtsuse kasutamine
turundusargumendina, keskkonnatingimustest tulenevalt soodustada mahetootmise arengut.
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Täiendav info
• Maheklubi www.maheklubi.ee
• Maaeluministeerium > Valdkonnad > Taimetervis
> Mahepõllumajandus www.agri.ee
• Veterinaar- ja toiduamet www.vet.agri.ee
• Tootjate, töötlejate ja turustajate kontaktid on
kättesaadavad mahepõllumajanduse registris
www.pma.agri.ee
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