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Õigusaktid

• Mahepõllumajanduse seadus ja selle alusel 

vastu võetud ministri määrused

• Nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007

• Komisjoni määrus (EÜ) nr 889/2008

• EL uus määrus  mahepõllumajandusliku 

tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete 

märgistamise kohta – jõustub 1.01.2021



Tunnustamise taotlemine
Isik, kes soovib tegeleda mahesööda tootmise ja 

turuleviimisega (pakendamine, ladustamine, 

import, pakendamata toote lõpptarbijale 

turustamine), esitab

VTA-le tunnustamise taotluse, millele lisab 

järgmised andmed ja dokumendid:

• toote nimetus ja selle koostisosad

• tootmisprotsessi tehnoloogiline skeem

• tegelik tootmisvõimsus ja eeldatav toodangu 

maht

• meetmed, millega tagatakse mahesööda 

nõuetekohasus



Tunnustamine ja riiklik järelevalve

• Esmane kontroll tehakse 30 tööpäeva jooksul

• Väljastatakse tõendav dokument

• Riigilõiv ettevõtte tunnustamise eest ning 

tunnustamisele järgnevatel aastatel on igal 

aastal 40 eurot

• Kõiki ettevõtteid kontrollitakse vähemalt 1 kord 

aastas

• Iga aasta 1. veebruariks esitatakse VTA-le 

andmed eelmise aasta toodangu mahu kohta



Mahesööda töötlemise 
üldpõhimõtted 

• Mahesööt toodetakse 

mahepõllumajanduslikest söödamaterjalidest 

• Söödalisandeid ja abiaineid kasutatakse 

minimaalselt, üksnes vältimatu vajaduse korral

• Selliseid aineid ja töötlemismeetodeid, mis

võiksid olla eksitavad toote tegeliku laadi osas, 

ei kasutata

• Sööda töötlemisel kasutatakse eelistatavalt 

bioloogilisi, mehaanilisi ja füüsikalisi meetodeid

• GMO ja ioniseeriva kiirguse kasutamine on 

keelatud



Töödeldud sööda tootmise nõuded 

• Mahesööda tootmine hoitakse ajas või ruumis 

eraldi muu töödeldud sööda tootmisest

• Mahe- või üleminekujärgus olevaid 

söödamaterjale ei kasutata mahesööda 

koostises koos samade 

tavasöödamaterjalidega

• Söödamaterjale ei töödelda keemiliselt 

sünteesitud orgaaniliste lahuste abil

• Järgitakse hea tootmistava põhimõtteid



Ettevõtjate kohustused töödeldud 
sööda tootmisel 

Ettevõtjad peavad:

• rakendama ettevaatusabinõusid, et vältida

lubamatute ainete ja toodetega saastumise

ohtu

• rakendama sobivaid puhastusmeetmeid, 

seirama nende tõhusust ja registreerima 

vastavad toimingud

• tagama, et turule ei viidaks 

mittemahepõllumajanduslikke tooteid 

mahepõllumajandusele viitava märgistusega



Mahe- ja tavasööt samas ettevõttes

Kui ettevõttes toodetakse või ladustatakse ka tavasööta, 

siis peavad ettevõtjad:

• tegema toiminguid eraldi kohas või eraldi ajal

• ladustama tooteid enne ja pärast toiminguid eraldi 

kohas või eraldi ajal

• teatama sellest kontrolliasutusele ja pidama kõigi 

toimingute ja töödeldud koguste registrit

• identifitseerima partiid ning vältima nende segi- või 

vahetusseminekut tavatoodetega

• tegema toiminguid mahetoodetega ainult pärast 

seadmete puhastamist



Teatavate toodete ja ainete
kasutamine söödas

Mahesööda töötlemiseks ja söötmiseks võib 

kasutada:

• taimsed või loomsed tavatootmisest pärit 

söödamaterjalid, vürtsid, maitsetaimed, melass

• mahepõllumajanduslikud loomsed 

söödamaterjalid

• lubatud mineraalsed söödamaterjalid (määruse 

889/2008 lisa V osa I)

• säästvast kalandusest pärit tooted

• meresool, jäme kivisool

• lubatud söödalisandid (määruse 889/2008 lisa 



Sööda transportimine 
• mahetooteid transporditakse teistesse 

üksustesse ainult suletud pakendites, 

konteinerites või sõidukites, mille sisu 

asendamine on välistatud 

• andmed tootja, toote ja kontrollasutuse kohta 

etiketil või saatelehel

• transpordi ajal peavad mahesööt, 

üleminekuperioodi sööt ja tavasööt olema 

füüsiliselt eraldatud

• sõidukid või konteinerid, millega on 

transporditud tavatooteid, tuleb eelnevalt 

puhastada

• toodete algkogus ning teekonna vältel iga 



Töödeldud sööda märgistamine

Mõistet „mahesööt“ ja EL mahetoote logo võib kasutada:

• töödeldud sööt vastab määruste 834/2007 ja 889/2008 

nõuetele 

• kõik taimset ja loomset päritolu koostisosad on 

mahepõllumajanduslikud

• vähemalt 95 % toote kuivainest koosneb kõnealustest 

koostisosadest

Kui sööt sisaldab muus koguses mahepõllumajanduses 

kasutada lubatud tooteid, on lubatud märge: „võib 

kasutada mahepõllumajanduses kooskõlas määrustega 

(EÜ) nr 834/2007 ja (EÜ) nr 889/2008”



Eesti ja EL mahemärgid

Euroopa Liidu mahelogo Eesti riiklik 

ökomärk

EE-ÖKO-02 

Eesti põllumajandus



Märgistuse kasutamise tingimused
• Märgistus peab erinema määruse 767/2009 

kohasest sõnastusest ja ei tohi tõmmata 

rohkem tähelepanu

• Samas nägemisväljas näidatakse sööda 

kuivaine massist mahe-, üleminekuajal olevate 

ning muude söödamaterjalide protsent ja 

põllumajandusliku päritoluga sööda 

koguprotsent

• Esitatakse loetelu mahe- ja üleminekujärgus 

toodetud söödamaterjalidest

• Märgistuse juures võib olla viide nõudele 

kasutada söötasid kooskõlas määruse 

889/2008 art. 21 ja 22



Marika Ruberg


