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Kokkuvõte 
Toidu tootmise viisi muutmine võib aidata oluliselt kaasa kliimamuutuste leevendamisele, ai-

data põllumajandustootjatel kohaneda ja paremini vastu pidada ning aidata kaasa elurikkuse 

kaitsele. Mahepõllumajandus pakub süsteemset lähenemisviisi kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks ja süsiniku sidumise suurendamiseks mullas, säilitades samal ajal terve mulla ja 

kaitstes elurikkust. 

 

Mahetootmine tarbib vähem energiat ja vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid 

• Selle asemel, et sõltuda fossiilkütuste abil toodetud väetiste või pestitsiidide kasutamisest, 
tugineb mahepõllumajandus võimalikult suletud toitaineringluse loomisele ja lämmastiku-
kao minimeerimisele. See võib vähendada üleilmseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
põllumajanduseset umbes 20%. 

• Sünteetiliste väetiste kasutamisest loobumine mahetootmisele üleminekuga vähendab 
lämmastikoksiidi heitkoguseid mullast 40% hektari kohta. 

• Mahetootmises on loomadel juurdepääs vabaõhualadele, nad saavad viibida võimalikult 
palju karjamaal ning vähemalt 60% söödast peab olema pärit samast põllumajandusette-
võttest või samast piirkonnast. Väiksem loomkoormus ja rohumaapõhised süsteemid vä-
hendavad heitkoguseid ja suurendavad süsiniku varusid mullas. 

• Mahepõllumajanduses kasutatakse sageli sõnniku kompostimist, mis võib vähendada sõn-
nikust tulenevaid lämmastikoksiidi ja metaani heitkoguseid vastavalt 50% ja 70%. 

• Mahepõllumajanduse energiatõhusus on suurem ja energiakulu hektari kohta väiksem. 
Võrreldes tavapõllumajandusega kulub toodanguühiku kohta ligikaudu 15% vähem ener-
giat. 

 

Mahetootmine seob ja talletab rohkem süsinikku 
Paljud mahepõllumajanduses levinud tavad, nagu külvikorrad, sealhulgas liblikõieliste kasvata-

mine või vähendatud mullaharimine, aitavad parandada mulla kvaliteeti ja viljakust ning aitavad 

oluliselt kaasa mulla orgaanilise süsiniku varude suurenemisele, mis on kuni 3,5±1,1 tonni roh-

kem süsinikku hektari kohta kui tavapõllumajanduslikult majandataval maal. 

 

Mahetootmine kaitseb liikide ja elupaikade mitmekesisust 
Sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide keeld ning elurikkust suurendavad tavad, nagu mitmeke-

sine liblikõielistega külvikord, maastikuelemendid või vähendatud mullaharimine, toovad ma-

hepõllumajanduslikult majandatavatel aladel kaasa keskmiselt 30% rohkem liike ja 50% suu-

rema isendite arvukuse. 

 

Mahetootmine toetab ökosüsteemi funktsioone 
Mahepõllumajandus soodustab mulla tervist ja vähendab mulla erosiooni 22%. See kaitseb vee-

kogusid, vähendades nitraatide leostumist 28-39%. Mahepõllumajandus mõjutab positiivselt 

põllukultuuride tolmeldamist ja suurendab looduslikku kahjuritõrjet. 
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Mahepõllumajandus suurendab põllumajandussüsteemide vastupanuvõimet  
Mahepõllumajanduslike muldade paranenud struktuur vähendab erosiooni, toetab taimede 

tervist ja suurendab põllumajandustootmise vastupidavust muutuvatele ilmastikutingimus-

tele. Mahepõllumajanduses ei kasutata sünteetilisi väetisi ega pestitsiidide, mis teeb selle 

vähem sõltuvaks välistest sisenditest. Suurem elurikkus mahesüsteemides soodustab sta-

biilsemat saagikust põuaperioodidel ja kohanemist keskkonnatingimustega. 

 

Poliitikasoovitused 
• Võtta vastu süsteemne lähenemisviis toiduainete tootmisest tuleneva negatiivse keskkon-

namõju vähendamiseks. 

• Süsinikupõllumajandus peab kasutama terviklikku ja mitmekülgset lähenemisviisi, et saa-
vutada kliimamõjude leevendamise ja nendega kohanemise, elurikkuse ning muude kesk-
konnaalaste eesmärkide saavutamine. 

• Tagada, et ühise põllumajanduspoliitika strateegia kavad oleksid ambitsioonikad ja aitaksid 
õiglaselt kaasa eesmärgi saavutamisele, et 2030. aastaks oleks 25% ELi põllumajandus-
maast mahetootmises, nagu on sätestatud talust taldrikule ja elurikkuse strateegiates. 

• Tugevdada asjakohaste põllumajanduse keskkonnakavade ja nõustamisteenuste kaudu 
toetust säästvatele põllumajandustavadele, mis pakuvad avalikke hüvesid ja toetavad üle-
minekut agroökoloogiale. 

• Tagada mahepõllumajanduse hea esindatus tulevastes teadusprogrammides, et veelgi 
suurendada mahepõllumajanduse keskkonnakasu. 
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Sissejuhatus 
Kliimamuutus ja selle tagajärjed kujutavad endast tõsist ohtu meie põllumajandussüsteemidele 

ja toiduainete tootmisele ning see on üks suurimaid väljakutseid, millega me praegu silmitsi 

seisame.  

Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) andmetel on juba viimasel aastakümnel toi-

munud üleilmne pinnatemperatuuri tõus üle 1 °C võrreldes aastatega 1850-1900, kusjuures 

soojenemine maismaal on üldiselt suurem kui ookeanis. Lisaks sellele võib täheldada põlluma-

jandustoodangule suurt mõju omavate kliima- ja ilmastikunähtuste, nagu kuumalained, tugevad 

sademed ja põuad, sageduse ja intensiivsuse suurenemist1. Suunaseadmiseks on aeg väga pii-

ratud, kuid toidu tootmisviiside muutmisega võib kliimamuutuste leevendamisel ja põllumajan-

dustootjate kohanemise ja vastupanuvõime suurendamisel palju ära teha. IPCC 2022. aasta 

aruandes kliimamuutuste leevendamise kohta märgitakse, et põllumajandus ja muu maakasu-

tus võivad kaasa aidata süsiniku eemaldamisele ja säilitamisele, kuid ei saa siiski kompenseerida 

seda, kui heitkoguste vähendamisega teistes sektorites hiljaks jäädakse.2 Mahepõllumajandusel 

on suur potentsiaal kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja süsiniku sidumise suuren-

damisel mullas, säilitades samal ajal terve mulla ning kaitstes elurikkust ja ökosüsteemi funkt-

sioone. 

 

Põllumajandus põhjustab otseselt umbes 10% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest, millest 

omakorda enam kui 80% moodustavad mäletsejate seedetegevusest pärinev metaan ja mullast 

lenduv lämmastikoksiid3. Kui aga võtta arvesse kõiki toiduainete tootmisega seotud heitkogu-

seid, siis moodustavad need hinnanguliselt kuni 21-37% kogu maailma heitkogustest4. Otseselt 

põllumajandusest pärit heitkogustele lisanduvad siia nt põllumajanduse mõju metsade hävita-

misele ning sisendite, sh sünteetiliste väetiste tootmisega seotud heitkogused. Ligikaudu 80% 

kogu põllumajandusmaast kasutatakse loomakasvatuseks karjamaadena või söödatootmiseks 

kasutatava põllumaana, samas toodetakse sellel maal vaid 18% maailma kalorivarudest ja vä-

hem kui 40% maailma valguvarudest5. Lisaks sellele on muutused maakasutuses, sealhulgas põl-

lumajanduses, üks peamisi elurikkuse vähenemise põhjuseid6. 
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Joonis 1 ELi põllumajanduslikud heitkogused allikate ja prognoositud heitkoguste kaupa  

(Allikas: EEA3) 
 

 

Kliimamuutus ja enamik selle tagajärgi, nagu temperatuuri tõus või äärmuslike ilmastikunäh-

tuste sagenemine, avaldavad kahjulikku mõju elurikkusele ning vastupidi, muutused elurikkuses 

mõjutavad kliimasüsteemi lämmastiku-, süsiniku- ja veeringe mõjutamise kaudu. Kliimamuutu-

sed mõjutavad elupaiku ja liikide käitumist, sealhulgas nende kasvu ja geograafilist levikut, 

ning paljud liigid ei suuda muutuste tempoga sammu pidada. Elurikkuse ja elujõuliste ökosüs-

teemide säilitamine on vajalik, et saavutada edu kliimakaitses ja kliimamuutuste tagajärgedega 

kohanemisel. Elujõulised ökosüsteemid võivad aidata kaasa süsiniku sidumisele, nad on vähem 

vastuvõtlikud kliimamuutuste negatiivsetele tagajärgedele ning võivad leevendada põua, tor-

mide ja üleujutuste mõju. Sellised ökosüsteemid on looduse panus inimkonnale, näiteks puhta 

vee või terve mulla näol7,8. 

 

IPBESi ja IPCC 2021. aasta ühisaruandes on öeldud, et "looduse kaitsmine ja stabiilse kliima ta-

gamine on seega inimeste hea elukvaliteedi toetamiseks hädavajalik". Kuigi üha enam mõiste-

takse ja tunnistatakse kliimamuutuste ja elurikkuse vähenemise omavahelist seost ja nende ühi-

seid tegureid, vaadeldakse seda ikka veel liiga sageli ühest vaatenurgast ja käsitletakse eraldi. 

Selline eraldiseisev lähenemisviis ei võimalda aga leida lahendusi, mis hõlmavad mitmeid hüve-

sid, ja viib lahendusteni, mis ei ole kummagi probleemi jaoks optimaalsed. Halvemal juhul võib 

ühe aspekti maksimeerimine viia teise eesmärgi vastu suunatud meetmeteni ja kompromissi-

deni teiste säästvuse aspektidega7. 

 

Põllumajandustavade, toidujäätmete ja toitumise mõju tuleb arvesse võtta, kui tahame mõista, 

kuidas toit ja põllumajandus saavad positiivselt kaasa aidata elurikkuse kaitsele, kliimamuutuste 

leevendamisele ja nendega kohanemisele, pakkudes samal ajal kõigile tervislikku toitu. Kliimat 

ja elurikkust tuleb käsitleda ühe ja sama keerulise probleemi osadena, et maksimeerida 
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lahendustest saadavat kasu ja keskenduda mitmeotstarbelistele lähenemisviisidele7. Majanda-

mine peab tagama elurikkuse säilitamise põllumajandusmaastikul, pestitsiidide ja väetiste põh-

justatud reostuse vähendamise ning kliimamuutuste pidurdamise. Põllumajandus on kõige selle 

jaoks oluline hoob. 

 

Mahepõllumajandus pakub võimalust nende probleemidega tegeleda, võttes arvesse nende 

keerukust ja kasutades terviklikku lähenemist. See on oluline, et vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid, aidata põllumajandussektoril kohaneda kliimamuutustega ja toetada elujõulisi 

ökosüsteeme. Terviklik lähenemine on lahutamatu osa mahepõllumajanduse kontseptsioonist, 

mille üldeesmärk on luua jätkusuutlikud toidusüsteemid tervete põllumajandusettevõtete, ter-

vete inimeste ja terve planeedi jaoks. Laialdasem üleminek mahepõllumajandusele võib aidata 

kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele, pakkudes samal ajal olulist kasu, nagu 

süsteemi parem vastupanuvõime kliimamuutustele, elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal, 

mullaviljakuse säilitamine, eutrofeerumise ja veereostuse vähendamine ning toiduga kindlusta-

tuse ja põllumajandustootjate sõltumatuse parandamine.9 Väga oluline on vaadelda kogu toi-

dusüsteemi, keskendudes mitte ainult põllumajandustootmise mõjude leevendamisele, vaid 

võttes arvesse ka tarbimisharjumusi ja optimaalset ressursikasutust. Mahepõllumajandus koos 

kontsentreeritud sööda vähema kasutamisega ning loomsete saaduste ja toidujäätmete koguse 

vähendamisega võimaldab säästvat ja kliimasõbralikku põllumajandustootmist ja toidusüs-

teemi. IPCC 2022. aasta aruandes märgitakse, et agroökoloogilised tavad toetavad toiduga kind-

lustatust, tervist ja heaolu, elurikkust ja ökosüsteemi teenuseid10. 

 

Mahemäärusega kehtestatud nõuded panevad paika mahepõllumajanduse pakutavate hüvede 

taustsüsteemi. Mitmed mahetootmise reeglid mõjutavad otseselt ja kaudselt elurikkust, vastu-

tustundlikku energiakasutust, mulda ja selle orgaanilise aine sisaldust ning kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid11. Paljudel juhtudel lähevad mahetootjate keskkonna- ja kliimategevuse tulemu-

sed kaugemale mahepõllumajanduse määrusest ning seetõttu peaksid EL ja liikmesriigid pre-

meerima ja stimuleerima täiendavaid tavasid ning nende rakendamisest tulenevat kasu, et 

veelgi suurendada avalike hüvede pakkumist. Siiski on vaid mõnes riigis välja töötatud sellised 

põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed, mis lähtuvad mahepõllumajanduse aluspõhi-

mõtete laialdasest rakendamisest12. 
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Mahepõllumajanduse mitmekülgne kasu 
 

Mahetootmine tarbib vähem energiat ja vähendab kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
Mahepõllumajanduses on mullaga seonduv kasvuhoonegaaside heitkogus väiksem. Keskmiselt 

on mahepõllumajanduse kliimakaitse tulemuseks 1082 kg vähem CO2 ekvivalenti hektari ja 

aasta kohta, mis tuleneb väiksematest kasvuhoonegaaside lendumisest mullast ja suuremast 

süsiniku sidumisest mulda13. 

 

• Sünteetiliste väetiste kasutamise keelustamisest tingitud väiksemad heitkogused 
Fossiilkütustel põhinevate väetiste tootmine, transport ja kasutamine on suure energiakuluga 

ja suurendab märkimisväärselt põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Kuna mahe-

põllumajanduses on sünteetilised väetised keelatud ja seega puuduvad sellega seotud heitko-

gused, on ka kasvuhoonegaaside heide märkimisväärselt väiksem. Uuringud näitavad, et sün-

teetiliste väetiste kasutamata jätmine võib vähendada üleilmseid aastaseid põllumajanduslikke 

heitkoguseid umbes 20%14. Selle asemel, et sõltuda sissetoodud väetistest, tugineb mahepõllu-

majandus sellele, et püüda sulgeda toitainete ringlust lämmastiku loodusliku sidumise, sõnniku 

kasutamise ja lämmastikukao minimeerimise kaudu. See aitab optimeerida kättesaadavaid toi-

taineid, mille tulemuseks on üldiselt madalam lämmastikutase mahetootmises. 

 

• Väiksem lämmastikoksiidi heitkogus pinnasest 
Sünteetiliste väetiste kasutamine põhjustab ka dilämmastikoksiidi lendumist. Kuigi dilämmasti-

koksiidi vabaneb mullast teataval määral kõigis põllumajandussüsteemides, suurendab süntee-

tiliste väetiste kasutamine heitkoguseid13. Uuringud näitavad, et mahesüsteemides on diläm-

mastikoksiidi heide hektari kohta 40% väiksem15. Dilämmastikoksiid on teine oluline otsene kas-

vuhoonegaas põllumajanduses ja lämmastiku kasutamise määra vähendamine on seega tõhus 

viis heitkoguste vähendamiseks. 

 

• Taimekaitsekemikaalide mõju puudub 
Pestitsiidide tootmine nõuab märkimisväärselt palju energiat, kuigi see moodustab vaid mur-

dosa väetiste tootmiseks vajalikust energiast. Hinnangud pestitsiididega kaasnevate kasvuhoo-

negaaside koguheitmete kohta on siiski väga erinevad16. Kuna mahepõllumajanduses on sün-

teetiliste taimekaitsevahendite kasutamine keelatud, siis välditakse nende tootmisega seotud 

heidet. 

 

• Väiksemad loomakasvatuse heitkogused 
Lisaks dilämmastikoksiidile moodustab suure osa põllumajandusest tulenevatest kasvuhoone-

gaaside heitkogustest metaan, mis tekib mäletsejate seedesüsteemis käärimisel. Arvestades, et 

see moodustab peamise osa põllumajanduslikest heitkogustest, on loomakasvatus heitkoguste 

vähendamise võtmevaldkond. Mahepõllumajanduses on kehtestatud selged eeskirjad, kui palju 

loomi on lubatud ühe hektari kohta. Vähendatud loomade arv vähendab eelkõige sünteetiliste 

väetiste ja sõnnikumajandusega seotud heitkoguseid, vähendab lämmastiku kasutamise määra 

ja takistab üleväetamist. 42% mahepõllumajandusmaast on rohumaad, mida kasutatakse 
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peamiselt karjatamiseks17; mahesüsteemides peetakse loomi väljas ja neid karjatatakse võima-

likult palju. ELi mahemääruse kohaselt peab 60% söödast olema pärit oma ettevõttest või sa-

mast piirkonnast. Selline sööda koostis vähendab kontsentreeritud sööda importi väljastpoolt 

ELi, kus sööda tootmiseks tehtavad maakasutuse muutused suurendavad üleilmset kasvuhoo-

negaaside heidet. Teised meetmed, mis aitavad vähendada heitkoguseid tooteühiku kohta nt 

piimatootmises, on piimalehmade suurem arv laktatsioone ehk pikem eluiga või selliste veise-

tõugude kasutamine, mis annavad nii piima kui ka liha18. 

 

• Parem sõnnikukäitlus 
Sõnnikumajandus moodustab umbes 15% põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkogustest3. 

Mahepõllumajanduses kasutatakse sageli sõnniku kompostimist, mis võib vähendada diläm-

mastikoksiidi heitkoguseid 50% ja metaani heitkoguseid 70%9. Sõnnikukäitlusest tuleneva heite 

vähendamise eesmärk on piirata anaeroobset metaani teket või kasutada suletud hoidlaid me-

taani kogumiseks ja selle kasutamiseks näiteks biogaasina. Selleks, et biogaasi tootmine oleks 

jätkusuutlik ega vähendaks selle eeliseid maakasutuse muutuste tõttu, tuleb gaasi tootmiseks 

kasutada jäätmeid ning mitte tugineda energiakultuuride (nt maisi) suuremahulisele kasvatami-

sele19. 

 

• Mahetootmise väiksem energiakulu 
Mahetootmine tugineb eelkõige põllumajandusettevõtetes toimuvatele protsessidele, ega 

sõltu nii suurel määral välistest energiasisenditest. Lämmastikku siduvad liblikõielised taimed, 

nagu näiteks ristik, ja sõnniku kasutamine toitainete taaskasutuseks aitavad kaasa mullavil-

jakuse suurendamisele13. Üldiselt on mahepõllumajanduse energiakulu nii hektari kui ka too-

teühiku kohta väiksem. Uuringud näitavad, et mahepõllumajanduses kulub umbes 15% vähem 

energiat põllumajandustoodangu ühiku kohta20. Šveitsis läbi viidud uuring näitab, et kuigi ma-

hepõldudel kasutatakse harimiseks tihti rohkem masinaid ja tehakse rohkem mehhaanilist umb-

rohutõrjet, oli energiavajadus hektari kohta aastas 22% - 35% väiksem kui tavapõllumajanduses 

ning 1 kilogrammi koristatud kuivainekoguse kohta oli energiavajadus 2% - 17% väiksem21. 

 

Mahetootmine seob ja talletab rohkem süsinikku 
Orgaanilise aine sisaldus põllumuldades on kogu ELis vähenenud, peamisteks põhjusteks on 

maaharimine ja kliimamuutused22. Paljud mahepõllumajanduspraktikad aitavad parandada 

mulla kvaliteeti ja viljakust ning aitavad oluliselt kaasa mulla orgaanilise süsiniku sidumisele võr-

reldes tavatootmisega. Orgaaniliste väetiste, näiteks kompostitud loomasõnniku kasutamine, 

paremad põllukultuuride sordid, mitmekesised liblikõielisi sisaldavad külvikorrad, vähem mulla 

harimist külvikorra lõikes ja vahekultuuride kasvatamine aitavad kaasa süsiniku suurema sidu-

mise saavutamisele. Üldine analüüs näitab, et mahetootmises on mulla orgaanilise süsiniku va-

rud suuremad kui tavatootmises (3,5±1,1 tonni süsinikku hektari kohta) ja et süsiniku sidumise 

määr on suurem (kuni 0,5±0,2 tonni süsinikku hektari kohta aastas)23. Üleeuroopaline analüüs 

näitab, et mahepõllunduses suurendab vähendatud mullaharimine mulla orgaanilise süsiniku 

sisaldust pinnakihis üle 20% võrreldes künniga24. Šveitsis tehtud uuringud näitavad, et mulla 

orgaanilise süsiniku sisaldus suureneb 25%, kui mulla harimist vähendatakse25. Lisaks kliima-

mõju leevendamisele aitab suurem huumusesisaldus suurendada vee läbilaskevõimet ja vee 
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sidumist, vähendades seega erosiooni ja parandab üldiselt taimede tervist26,27. Süsinik ei sal-

vestu aga ainult mullas, seda võivad siduda ka maastikuelemendid, näiteks hekid.i 

 

 

Mahepõllumajandus kaitseb liikide ja elupaikade mitmekesisust põllu ja põllumajandusette-
võtte tasandil 
Mahepõllundussüsteemide positiivne mõju taimestikule ja loomastikule võrreldes tavasüstee-

midega on tõestatud arvukates uuringutes28,29. See kehtib nii üksikute põldude kui ka põlluma-

jandusettevõtete tasandil ning maapealse ja maa-aluse elurikkuse kohta. Mahepõllumajandus-

likult majandatavatel aladel on keskmiselt 30% rohkem liike ja 50% rohkem isendeid30,31,32. Ma-

hepõllumajanduse kõige suurem positiivne mõju elurikkusele on täheldatud üheaastaste põllu-

kultuuride puhul, järgnevad püsikultuurid (viinamarjakasvatus, viljapuuaiad) ning kõige väiksem 

mõju on täheldatud rohumaade puhul. Siiski on veel vähe uuringuid, mis keskenduvad rohumaa 

mahemajandamise mõjule. Saksamaal tehtud uuringus märgiti, et mahe- ja ekstensiivsetes ta-

vasüsteemides oli taimeliikide arvukus veidi suurem kui intensiivselt majandataval püsirohu-

maal33. Mahepõllumajandus võib toetada ka haruldasi putukaid ja ämblikke ning suurendada 

nende arvukust 55% ja mitmekesisust 27% võrreldes tavapõllumajandusega. Lisaks sellele on 

maheettevõtetes haruldaste taimeliikide mitmekesisus ja arvukus suurem34. On näidatud, et 

mahepõllumajandus mõjutab positiivselt tolmeldajate, kasulike putukate ja taimede mitmeke-

sisust ja arvukus ning röövtoiduliste arvukus 30,28,31. Mitmed uuringud näitavad, et mahepõllu-

majandus soodustab looduslike mesilaste liigilist mitmekesisust, isendite arvu ja paljune-

mist35,36. 

 

 

 

 

 

 
i Kuigi see ei ole osa ELi mahepõllumajandusmäärusest, hõlmavad mitmed mahetootmise erastandardid maastikuelementide 
säilitamist ja loomist (nt Naturland), millel on samuti positiivne mõju elurikkusele. 

SOLMACC - kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise suurendamine 
 

SOLMACC (Strategic for Organic and Low input farming to Mitigate 
and Adapt to Climate Change) oli ELi projekt, mis näitas, et põlluma-
jandus võib olla kliimasõbralik, rakendades optimeeritud mahepõllu-
majandustavade kombinatsiooni kliimamuutustele reageerimiseks. 
Üle Euroopa muutsid 12 näidisfarmi 5 aasta jooksul oma põllumajan-
dustavasid teadusliku järelevalve all. Tavad olid seotud toitainete op-
timeeritud majandamise, optimeeritud külvikorra, optimeeritud põl-
luharimise ja agrometsandusega. Pärast uute tavade kasutuselevõttu 
vähenes põllumajandusettevõtetes peamiselt kasvuhoonegaaside 
heitkogus, suurenes elurikkus ja paranes mullakvaliteet. Mõnel juhul 
suurenes isegi saagikus. 
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Lisaks suuremale liikide mitmekesisusele pakuvad mahealad ka mitmekesisemat elupaika. 

Mahe- ja tavaettevõtete võrdlus Šveitsis, Taanis ja Ühendkuningriigis näitab, et maheettevõtete 

poollooduslike alade osakaal on suurem kui tavaettevõtetes37,38,39,40. Paljudel juhtudel on ma-

hepõllud väiksemad, põllukultuuride mitmekesisus suurem ja maakasutus mitmekesisem. Ma-

hepõllumajandus võib edendada elurikkust mitte ainult kohalikul, vaid ka maastiku tasandil. 

Ilma maastikuelementideta maastikel ei saa mahetootmine aga kogu oma elurikkuse potent-

siaali realiseerida36,41,42,43. Kui mahepõllumajanduslike alade osakaal maastikus kasvab, suure-

neb ka positiivne mõju elurikkusele44,45,46,47. 

 

 

Joonis 2 Elurikkuse erinevused mahepõllumajanduslikes süsteemides võrreldes tavapõllumajandusettevõte-
tega (joonis kohandatud Tuck et al. 2014 joonise 1 järgi32) 

 

Mahetootmine toetab ökosüsteemi funktsioone 
Elurikkus on paljude ökosüsteemi protsesside ja funktsioonide toimimise oluline alus. Mahepõl-

lumajanduse positiivne mõju põllukultuuride tolmeldamisele suurendab saagikust ja vähendab 

halvasti arenenud viljadest tulenevat kahju48. Maheviljelus suurendab looduslikku kahjuritõrjet 

võrreldes tavaviljelusega32. 

 

Mulla tervis on mahepõllumajanduse alus ja mitmed omadused, mida mahemajandamise korral 

võib täheldada, näiteks mulla parem struktuur, aitavad kaasa mulla erosiooni ennetamisele ja 

kaitsele üleujutuste eest. Mahepõllumajanduslikel muldadel on tänu suuremale huumusesisal-

dusele ja 137% suuremale vee imamisvõimele parem mulla agregaatide stabiilsus49,13. Seega on 

mahemullad paremini kaitstud tugevate sademete põhjustatud erosiooni eest. Mulla erosioon 

ja mullakadu on mahepõllumajanduses vastavalt 22% ja 26% väiksem13. Mahemuldades 

Suurem elurikkus 
mahesüsteemides 

Suurem elurikkus 
mahesüsteemides 

Funktsionaalne grupp:   Tootjad (taimed)  Tolmeldajad   Taimtoidulised   Röövtoidulised      Lagundajad 

Kultuurigrupp:   Teraviljad           Segaviljad          Köögiviljad   Puuviljad, marjad    Rohumaa 
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Liivimaa Lihaveis - elurikkust suurendav mahepõllumajanduslik rohumaaliha 
 

Läänemeremaade rohumaad on väga mitmekesised ja seal 

võib leiduda üle 70 taimeliigi ruutmeetri kohta. Eesti maheliha-

veisekasvatajad asutasid MTÜ Liivimaa Lihaveis ja töötasid 

välja mahepõllumajandusliku rohumaaveise kvaliteedikava, 

mille eesmärk on anda oma toodetele rohkem lisaväärtust. 

Elurikaste pärandniitude majandamine suurendab ja säilitab 

mitmekesiseid elupaiku ja liigirikkus, aidates samal ajal kaasa 

süsiniku sidumisele. Kava tagab loomade heaolu kõrge taseme 

ning aitab säilitada aktiivseid ja sotsiaalselt elujõulisi kogu-

kondi Eesti maapiirkondades.  

mineraliseerub haljasväetisest põua ajal 30% rohkem lämmastikku kui tavamuldades50. Mahe-

muldade suur elurikkus toob kaasa aktiivse mullaelu ja mitmekesine seenefauna ning võib vä-

hendada patogeenide levikut mullas28,51.  

Mahepõllumajandusel on suur potentsiaal põhja- ja pinnavee kaitsel. Väetiste kasutamisega 

seotud piirangute tõttu leostub nitraate mahesüsteemidest 28-39% vähem13. Lisaks sellele on 

positiivne mõju veevarudele, sest välditud on potentsiaalselt mürgiste ja keskkonnale kahjuli-

kult mõjuvate pestitsiidide kasutamine. Ka veterinaarravimite piiratud kasutamine loomakasva-

tuses avaldab väiksemat negatiivset mõju veevarudele13. 

Lisaks sellele piirab sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide vähene kasutamine põllumajanduse 

negatiivset mõju õhu kvaliteedile. Mahepõllumajandus vähendab ammoniaagi, tahkete osa-

keste, lämmastik-, süsinik- ja vääveloksiidide, samuti lenduvate orgaaniliste ühendite ja pato-

geenide heitkoguseid, mis kõik avaldavad kahjulikku mõju inimeste tervisele9, 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahepõllumajandus suurendab põllumajandussüsteemide vastupanuvõimet 
Kliimamuutuste tagajärjed, nagu intensiivsemad ja sagedasemad kuumalained, tugevad sade-

med, põuad ja muud äärmuslikud ilmastikunähtused, on juba praegu märgatavad ja kindlasti 

suurenevad need tulevikus. Põllumajandus peab kohanema nende tingimustega, et taluda kah-

jurite, haiguste ja kliimamuutuste lisasurvet, et tagada vastupidavad toidusüsteemid. Mahepõl-

lumajandusettevõtetes on külvikord sageli mitmekesisem, kasvatatakse kohalikele oludele ko-

handunumaid liike ning säilitatakse suuremat elurikkust nii oma tootmisalades kui ka nende 

ümbruses. Mulla tervise tähtsustamine, mulla orgaanilise aine sisalduse suurendamine ja kasu-

like mikroorganismide soodustamine mullas võimaldavad mulla suuremat veemahutavaust, vä-

hendavad erosiooni, toetavad taimede tervist ja muudavad mahetootmise paindlikumaks muu-

tuvate ilmastikutingimuste suhtes. Asjaolu, et kasvatatakse liblikõielisi taimi õhulämmastiku si-

dumiseks ja kasutatakse sõnnikut selle asemel, et tugineda sünteetilistele väetistele, vähendab 

mahepõllumajanduse sõltuvust taastumatutest, sageli fossiilkütuste põhistest välistest sisendi-

test. Ressursside säästev kasutamine, tootmissüsteemide mitmekesistamine ning enesekorral-

duse ja innovatsiooni võime on olulised ka sotsiaalmajandusliku vastupanuvõime seisukohalt. 
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Vastupidavust ja kohanemisvõimet ebasoodsate kliimatingimuste, näiteks äärmuslike ilmasti-

kutingimuste ja muude keskkonnastressorite suhtes suurendab liikide ja elupaikade mitmeke-

sisus53. Mahesüsteemides kasvatatavad kultuurid võivad väga kuivades tingimustes anda suu-

remaid saake kui võrreldavad kultuurid tavatootmises. Näiteks, nagu näitasid uuringud, oli 

põuaperioodi mahemaisi saagikus 137% ja mahesoja saagikus 196% võrreldes tavatootmi-

sega54. Elurikkuse positiivne mõju on näha ka liigirikastel niitudel, mille saagikus on kuivade pe-

rioodide ajal stabiilsem ja mille kasvuperiood on pikem55. Geneetiline mitmekesisus tagab ko-

hanemise tulevaste keskkonnatingimustega ning struktuuriliselt rikas ja heterogeenne maastik 

soodustab loomastiku liikumist ja rännet uutesse sobivamatesse kohtadesse. 

 

Täiendavad agroökoloogilised tavad, mis toovad mitmesugust kasu 
Kuigi mahepõllumajandus aitab juba praegu kaasa kliima ja elurikkuse kaitsmisele, on veel mit-

meid põllumajandustavasid, mida saab mahetootmises rakendada. Selliste tavade hulka kuulub 

nt agrometsandus, millel on suur potentsiaal siduda atmosfäärist süsinikku. Samuti on oluline 

toitainete optimeeritud ringlussevõtt, näiteks sõnniku ja põllukultuuride jääkide kompostimine, 

et sulgeda toitainete tsüklit ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Lisaks sellele võivad 

mahepõllumajanduse kasulikku mõju veelgi suurendada näiteks: optimeeritud külvikorrad, kus 

kasvatatakse kaunvilju ja liblikõielisi heintaimi toetamaks mullaviljakust ning lämmastiku ja sü-

siniku sidumist; optimeeritud mullaharimise süsteemid, kus vähendatakse mullaharimise sage-

dust või sügavust või jäetakse künd üldse ära56. Muud mahepõllumajanduse põhimõtetega 

kooskõlas olevad kliimale ja elurikkusele kasulikud majandamisviisid on sobivate tõugude kasu-

tamine, rohumaade majandamine ning maastikuelementide, näiteks hekkide rajamine, mis või-

vad siduda täiendavalt süsinikku ja olla elupaigaks paljudele liikidele.  
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Elurikkad maastikud, mis pakuvad avalikke hüvesid 
Mahepõllumajanduse kliimale ja elurikkusele kasulike tavade kombineerimine süsteemipõhises 

lähenemisviisis annab sünergiat, mis võib avaldada suuremat mõju. Põllumajanduslik majanda-

mine ja elurikkuse suurendamine on kavandatud nii, et nad saavad teineteisest vastastikku kasu. 

Mahepõllumajandus ja selle tavadega seotud eelised näitavad, kui kasulik on kogu põllumajan-

dus maa mitmekesine kasutus, võrrelduna sellega, et intensiivsest, ökosüsteemi funktsiooni-

dele ja loodusele negatiivse mõjuga põllumajandusest eraldatakse elurikkuse soodustamiseks 

vähene tootmisest väljajäetud ala (vt joonis 3). Kuigi mõned liigid vajavad puutumatuid loodus-

likke elupaiku, on mitmeid olulisi liike, nagu põllulinnud ja põllulilled, kes on kohanenud just 

põllumajandussüsteemidega. Põllumajanduse edasine intensiivistamine mõjutab põllumajan-

dusega kohanenud liike negatiivselt. Vähemintensiivsed, mitmekesise maakasutusega lähene-

misviisid, nagu mahepõllumajandus, võivad põllumaade elurikkuse toetamiseks paremini so-

bida ning neil on oluline roll ka looduse taastamisel, et saavutada elurikkuse kaitse eesmärke12. 

 
 

a) Mahedalt majandatud ala  
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b) Intensiivselt majandatud ala  

Joonis 3 Mahepõllumajandus a) ja selle pakutavad avalikud hüved võrreldes intensiivse tavapõlluma-
jandusega b) (Allikas: OF&G Organic) 

 

Mahepõllumajanduses on saagikus pindalaühiku kohta keskmiselt 20% väiksem57,58,59,60. Siiski 

on näidatud, et mahe- ja tavapõllumajanduse vahelise saagikuse vahe ületamine võib olla vaid 

aja küsimus ja saagikus läheneb 10-13 aasta pärast tavasüsteemide saagikusele, samas ei ole 

vaja sünteetilisi lämmastikusisendeid62. Ühendkuningriigi andmetel on nisu mahesaagikus sar-

nane tavanisu saagikusele 1970ndatel aastatel. Tavavilja saagikuse suurendamiseks läks vaja 

rohkem sünteetilist lämmastikku61. Mahepõllumajandus võib viia biootiliste ja abiootiliste mul-

laprotsesside kaudu suurema stabiilsuse ja parema mullastruktuuri saavutamiseni ning seega 

1. Ühetaolisus ja monokultuur 

2. Taimetoitained välistest sisenditest 

3. Intensiivne loomakasvatus 

4. Vähem hekke ja looduskoridore 

5. Mulla erosioon 

6. Fossiilkütustel põhinevate sisendite kasutamine 

7. Suurenenud saaste ja kasvuhoonegaaside 
heitkogused hektari kohta 

8. Vaesem maa marginaliseeritud "looduse jaoks 

9. Suurenenud transport 

10. Madal tööhõive 

1. Mitmekesisus ja külvikorrad 

2. Toitainete taaskasutamine, mulla tervis ja 
viljakus ning mulla süsiniku kogumine 

3. Rohupõhine loomakasvatus 

4. Kõrge loomade heaolu 

5. Poollooduslikud rohumaad 

6. Hekkide ja põlluservade rajamine elusloodusele 

7. Vähenenud saaste ja kasvuhoonegaaside heitko-
gused hektari kohta 

8. Puud ja püsikultuurid 

9. Tarbijate ühendamine toiduga 

10. Suurem tööhõive ja elujõulised maakogukonnad 
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kindlustada saagikuse pikemas perspektiivis62. Teine tegur, mis vähendab saagikuse mahajää-

must ja muutub kliimaga kohanemise seisukohast olulisemaks, on mahesüsteemide vastupida-

vus äärmuslikele ilmastikutingimustele, näiteks põuale54. Lisaks sellele võivad põllumajanduse 

mitmekesistamise tavad, nagu segaviljelus ja mitmekesised külvikorrad, oluliselt vähendada 

saagikuse erinevust ning kuna teadusuuringud arenevad ja teadmised mahepõllumajandusta-

vade kohta suurenevad, väheneb tõenäoliselt ka mahe- ja tavapõllumajanduse saagikuse erine-

vus57. 

 

Võimaliku väiksema saagikuse tasakaalustamiseks peab mahetootmise laiem kasutuselevõtt 

käima käsikäes toidutarbimise muutustega, näiteks toidujäätmete vähendamise ja üleminekuga 

taimepõhisemale toitumisele. Asjaolu, et mahepõllumajandus sõltub vähem välistest sisendi-

test, võimaldab suuremat iseseisvust ning suuremat kontrolli tootmise ja sellega seotud kulude 

üle. See annab võimaluse luua põllumajandussüsteemid, mis on kliimamuutuste suhtes vastu-

pidavamad ja vähendavad nende sõltuvust välistest sisenditest. Tavapõllumajanduse saagikust 

on võimalik säilitada ainult väliste sisendite – sünteetiliste väetiste ja pestitsiidide abil. 

 

 

Vajalik on süsteemne lähenemine 
Erinevate maakasutuse eesmärkide, näiteks toidutootmise, elurikkuse kaitse ja kliimale kasu 

toovate aspektide vahelise jätkusuutliku sünergia loomiseks on vaja süsteemset lähenemist. 

„Jätkusuutliku intensiivistamise“ kava, mille eesmärk on suurendada tootmist vähemate sisen-

dite abil ja sellega vabastada maad looduskaitse jaoks, keskendub vaid osalistele tehnilistele 

lahendustele, mis ei peata põllumajandusettevõtete laienemist, koondumist ja spetsialiseeru-

mist. Viimati nimetatud aspektid on aga sageli elurikkuse vähenemise ja maa degradeerumise 

peamised tegurid63. IDDRI uuringu kohaselt on võimalik, et Euroopa põllumajandus, mis põhi-

neb täielikult agroökoloogilistel tavadel, tagaks 2050. aastaks kõigile eurooplastele tasakaalus-

tatud toitumise63. Muuhulgas võimaldavad loomse toidu tarbimise vähendamine ja sellega 

kaasnev põllumajandusloomade arvu vähendamine ning toidujäätmete märkimisväärne vähen-

damine ühendada looduskaitse kõrge põllumajandusliku elurikkusega. Ekstensiivsete taimekas-

vatussüsteemide ja mitmekesiste mahepõllumajandussüsteemide kombinatsioon võimaldab 

ambitsioonikat elurikkuse kaitset, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid. 

 

Mahepõllumajanduse mõnevõrra madalam saagikus võib tuua kaasa suurema kasvuhoonegaa-

side intensiivsuse tooteühiku kohta, kuigi pindala kohta on heitkogused on väiksemad. Mõned 

uuringud, näiteks Austriast, näitavad siiski, et mahetootmises on kasvuhoonegaaside heitkogu-

sed toote kilogrammi kohta keskmiselt 25% väiksemad kui tavatootmises.64 Ainult tõhususele 

keskendumine on siiski osaliselt eksitav ning ei võta arvesse saagikuse stabiilsust aja jooksul, 

tootmise vastupidavust ja muid keskkonnamõjusid, nagu nitraatide leostumist põhjavette, õhu-

saastet, mulla tervise halvenemist või elurikkuse vähenemist, mis on sageli tagajärjeks, kui saa-

gikuse suurendamine ületab jätkusuutlikke piire. Mahepõllumajandus on pindalaühiku kohta 

mõõdetud keskkonnaparameetrite poolest parem (joonis 4)65. Paljud keskkonnale ja 
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ökosüsteemile avaldatavad mõjud on olulised peamiselt ökosüsteemi piirides, mistõttu tuleb 

keskenduda tulemuslikkusele mitte ainult tooteühiku, vaid ka põllumajandusmaa pindala 

kohta. Kõikide probleemide, nagu mullaviljakuse säilitamine, toitainete ringlussevõtt ja ökosüs-

teemi panus, lahendamiseks on vaja terviklikku süsteemset lähenemist66. Praegused põlluma-

jandustavad ei tohiks negatiivselt mõjutada pikaajalist jätkusuutlikku maakasutust ja tulevast 

saagikust. 

 

Lisaks on oluline meeles pidada, et Euroopas läheb hinnanguliselt 20% toodetud toidust 

raisku67. Teisalt ületab punase liha tarbimine tervisliku toitumise soovitusi, samas kui suur osa 

Euroopa põllumajandusmaast on söödatootmise tõttu mõeldud kariloomadele. Mahepõlluma-

jandus koos rohumaapõhise loomakasvatusega ja piiratud loomkoormusega ei aita mitte ainult 

vähendada nitraatide sattumist põhjavette, vaid aitab ka kaasa loomade heaolule. Rohumaapõ-

hine süsteem võimaldab kasutada rohumaad, mis ei sobi taimekasvatuseks, ja vähendab survet 

põllumaale. Samas võib imporditud proteiinsöödal põhinev intensiivne loomakasvatus avaldada 

negatiivset mõju nii Euroopas kui ka söödatootjariigis. Seega ei ole vaja keskenduda mitte ainult 

toodanguühikutele, vaid ka sellele, kuidas me saame olemasolevaid ressursse tõhusamalt kasu-

tada, parandades ressursside jaotamist, vähendades toidujäätmeid ning toitudes tervislikumalt 

ja jätkusuutlikumalt.  

 

 
 

Joonis 4 Mahepõllumajanduse keskmine tulemuslikkus pindalaühiku kohta võrreldes tavapõllumajandusega 
(tähistatud punase ringiga; suuremad kroonlehed tähistavad mahepõllumajanduslikku paremat tulemuslikkust). 
Allikas: Seufert ja Ramankutty (2017)68. 
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Kuidas edasi? 
Pikaaegse ja siiani jätkuva teadustoe puudumisega oleme olukorras, kus mahepõllumajandusel 

on potentsiaali paranemiseks. Teadustöö edendamine, mahepõllumajanduse jaoks kohandatud 

põllukultuuride sortide aretus ja muude saagikust piiravate tegurite, näiteks kahjuritõrje, käsit-

lemine võiks aidata suurendada mahepõllumajanduse tootlikkust. Mahepõllumajanduses täius-

tatakse pidevalt tootmistavasid, et aidata kaasa kliima leevendamisele, kohanemisele ja elu-

rikkuse kaitsele. Parimatele tavadele keskendumine võib mahepõllumajanduse mitmekülgset 

kasu veelgi suurendada. Oluline on edukas teadmiste jagamine, sealhulgas teadusuuringute tu-

lemuste piisav edastamine ja nende rakendamine praktikas69. 

Mahepõllumajandus pakub mitmesuguseid eeliseid ja võimalikke lahendusi toidutootmise klii-

mamõju vähendamiseks, säästva tootmise toetamiseks muutuvas kliimas ning elurikkuse eden-

damiseks põllu, põllumajandusettevõtte ja maastiku tasandil. See pakub võimalust pakkuda 

jätkusuutlikku ja tervislikku toitu pikemas perspektiivis, ületamata seejuures planeedi piire. 
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