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Statistika

2016 kokku 2017 kokku Muutus, %

Veised 44 675 48 331 + 8

s.h 

lüpsilehmad

1 881 1 869 - 0,6

s.h 

ammlehmad

16 045 17 984 + 12

Lambad 51 999 48 877 - 6

Kitsed 1 629 1 675 + 2

Hobuslased 1 952 1 859 - 4

Sead 681 525 - 22

Kodulinnud 33 992 33 530 - 1

s.h 

munakanad

19 008 22 540 + 18

Küülikud 2 930 512 - 82

Mesilaspered 2 717 2 775 + 2

23.11.2017.a. seisuga



Seadusandlus

• Nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007

• Komisjoni määruses (EÜ) nr 889/2008

• Lisaks EL-i määrustele reguleerivad valdkonda 

mahepõllumajanduse seadus ja selle alusel 

kehtestatud rakendusaktid.

Viiteid õigusaktidele leiate:

www.pma.agri.ee

www.agri.ee

www.vet.agri.ee

http://www.pma.agri.ee/
http://www.agri.ee/
http://www.vet.agri.ee/


Söödad ja söötmine (1)

• Taimtoiduliste loomade puhul peab vähemalt 

60%, sigade ja kodulindude puhul vähemalt 

20% söödast pärinema oma ettevõttest või 

olema toodetud koostöös teise 

mahepõllumajandus ettevõtetega samast 

piirkonnast.

• Loomade pidamine tingimustes mis võib 

põhjustada aneemiat on keelatud.

• Sundsöötmine on keelatud.

• Vesi peab olema loomadele kergesti 

kättesaadav.



Söödad ja söötmine (2)

• Taimtoiduliste loomade puhul peab vähemalt 

60 % igapäevase ratsiooni kuivainest 

koosnema koresöödast värske või kuivsööda 

või silona.

• Piimatootmisloomade puhul võib lüpsiperioodi 

alguses lubada vähendada kõnealust määra 

50 %ni maksimaalselt kolmeks kuuks.

• Sigade ja kodulindude päevasele 

söödaratsioonile tuleb lisada koresööta värske 

või kuivsööda või silona. 



Söödad ja söötmine (4)

• Kui taime– ja loomakasvatusega alustati 

üheaegselt, siis võib loomi sööta 100% oma 

ettevõtte esimese aasta ülemineku maadelt 

saadud söödaga.

• Maheloomakasvatusega soovitakse alustada 

hiljem, siis:

✓100% mahe sööta või teise aasta üleminekuaja 

sööta

✓80% teise aasta üleminekuaja sööta ja 20% 

esimese aasta ülemineku sööta.



Söödad ja söötmine (5)

• Kõiki järglasi tuleb sööta, eelistades oma 

emapiima, minimaalselt:

✓vasikad – 3 kuud

✓hobuslased – 3 kuud

✓ talled – 45 päeva 

✓põrsad - 40 päeva



Erand söötmisel

• Erandlike ilmastikutingimuste, nakkushaiguste 

puhangu, mürgiste ainetega saastumise või 

tulekahjude tõttu loomasööda kao või 

piirangute kehtestamise korral, võib PMA anda 

nõusoleku kasutada tavasööta piiratud 

ajavahemikus ja konkreetses piirkonnas.

• Taotluste vormid erisuste vormistamiseks –

kliendiportaal ja PMA koduleht 

https://portaal.agri.ee/epm-portal-ng/esileht.html
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=128&sub2=507


Mineraalsöödad ja söödalisandid

• Lubatud on kasutada (EÜ) 889/2008 V ja VI lisas 

loetletud söödalisandeid ja söödamaterjale. 

• Mittemahepõllumajanduslikud vürtsid, maitsetaimed ja 

melass.

• Mahepõllumajanduslikud loomse päritoluga 

söödamaterjalid.

• Säästvast kalandusest pärit tooted – mittetaimtoiduliste 

söödaks (sead, kodulinnud).

• Sool meresoolana, jäme kivisool.

• Nimekiri PMA kodulehel (Nimekiri mineraalidest).

• Kui kahtled küsi üle.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-20170521&from=ET
http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=128&sub2=387&sub3=391


Video

• https://youtu.be/eFrSOgRqTNI

https://youtu.be/eFrSOgRqTNI




Aitäh!
Reet Roosimägi

reet.roosimagi@pma.agri.ee


