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Keskkonnasõbralik
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Haritav maa per capita

Toitumine
• Paljud inimesed nälgivad
• Samas 30% kogu rahvast on ülekaalus
Mitu inimest peab üks talunik toitma?
Täna peab üks farmer toitma ca 165 inimest,
aastal 1940 oli see arv ainult 19.
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Globaliseerumine

Toidu raiskamine

Väga suur probleem!
Kuni üks kolmandik toodetavast toidust tegelikult toidulauale ei jõua ja
visatakse lõpuks minema
https://pixabay.com/en/hand-world-ball-keep-child-earth-644145/
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Kuidas mõjutab praegune
toidutootmine keskkonda
Mis on teie arvates
keskkonnasõbralik
toidutootmine?

•
•
•
•

Looduslike elupaikade hävimine
Bioloogilise mitmekesisuse kadumine
Metsade raie
Monokultuuride kasvatamine
– 12 taimeliiki annavad 75% globaalsest toidust
– 15 looma ja linnuliiki moodustavad 90% loomsest
põllumajandusest
• 70% mageveest kasutab põllumajandus
• Pinnase erosioon → põllumaa degradeerumine
• Agrokeemiline reostus
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Vee kasutus

Sortide kadumine
põllumajandusest

Kõige rohkem vett kulub 1 kg veiseliha tootmiseks ( 13000-15500 l)
1 kg teravilja kasvatamiseks kulub vett umbes 10 korda vähem

• 20 sajandil kadus 75% sortidest
• Hiina on kaotanud alates 1940 rohkem kui
90% oma põllumajanduslikest sortidest
• Indias on alates 1900 väheneud riisisortide
arv 30 tuhandelt 12 sordile
• Seemnepank

https://pixabay.com/en/photos
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Millest alustada?

C vitamiin

• Tarbimiseharjumuste muutmine
• Hooajalised toidud
– kohalik
– naturaalselt küpsenud
– toidu säilitamine
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Fenoolne küpsus

Külvikord
• Üksteise järel kasvatatakse ühel põllul igal
aastal erinevate botaaniliste omaduste ja
erineva toitainevajadusega kultuure. Külvikorras
peavad olema liblikõielised kultuurid.

30.01.2018 Tartu

30.01.2018 Tartu

Lausväetamise asemel
vajaduspõhine

Lausväetamise asemel
vajaduspõhine

• Majanduslikult efektiivne lämmastikväetise
norm igal aastal erinev

N-sensor

Droonipõhine

– Sõltub sordist, kultuurist, ilmast, eelkultuurist

• Visuaalselt hinnata pole võimalik
– Levinud lihtsustatud bilansi meetod

Degusteerime!

Täname kuulajaid
30.01.2018 Tartu

3

27.11.2018

Mahetoit on
keskkonnasõbralikult
toodetud toit (Organic food is an
environmentally-friendly food)
PhD student Helena Madsen
PhD student Merili Toom

Kas sa sööksid sellelt põllult
korjatud maasikaid?

Ära tapa loodust!

Foto: E. Peetsmann

https://pixabay.com/en/photos/

Foto: L. Talgre

Kuidas toota rohkem väiksema
keskkonna mõjuga?
• MÕISTLIKKUS
– Taimekaitse vahendid
– Väetised

• Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine
• Väiksemad põllud
• Harimine optimaalsel ajal ja viisil
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Kuidas toota rohkem väiksema
keskkonna mõjuga?
• Mullaviljakus - liblikõielisi sisaldav
külvikord ja orgaanilised väetised
• Taimekaitse (kahjurid, haigused ja umbrohud)
– Ennetav tõrje
– Füüsikalis-mehhaanilised võtted
– Bioloogilised vahendid
– Looduslikud taimekaitsevahendid

• Sortide mitmekesisus

4

27.11.2018

Miks ostetakse mahetoitu?
Eesti on Euroopas suurema maheosakaaluga riikide seas: 2015 aastal
oli 16,5% kogu põllumajandusmaast mahe ja 2017 aastal juba 20%.
Kõige suurema mahemaa osakaaluga Euroopas on Lichtenstein - 30%.

Fotod: L. Talgre

Allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2016

Mahetoodete kvaliteet ja selle tagamine
Mahetoodete müük ja töötlemine
Mahedalt kasvatatud saadused sisaldavad vähem kahjulikke ained, nagu nt pestitsiidijäägid, kaadmium,
nitraadid ja nitritid ja rohkem kasulikke ühendeid, nt polüfenoole, kui tavasaadused (Baranski et al. 2014).



Mahepiim sisaldab rohkem kasulikke rasvhappeid ja antioksüdante ja vähem joodi (Średnicka-Tober et al. 2016).


Väiksem SFA (müristiinhape ja palmitiinhape) sisaldus mahelihas (Średnicka-Tober et al. 2016).
Vahekultuurid külvikorras surusid alla hallitusseente esinemist kõikidel külvikorra kultuuridel st aitasid kaasa
saaduse paremale säilimisele (Matt, jt 2012).
Vahekultuurid külvikorras suurendasid ainevahetussaaduste arvukust nt nisus isegi kuni 200 erinevat metaboliiti
rohkem haljasväetiste ja sõnniku kooskasutamisel - st saadus rikkalikuma koostisega (Matt, jt 2012).





Nõudlus mahetoodete järele suureneb.
Mahetoit jõuab järjest suuremas valikus ka
meie supermarketite riiulitele.
Esimesed suuremad ettevõtted on alustanud
mahetoodete valmistamisega (nt Salvest,
Saaremaa Piimatööstus, Liviko)
Kõige rohkem marja-, puuvilja- ja
köögiviljatöötlejaid, järgnevad tera- ja kaunviljade
töötlejad, pagari- ja kondiitritoodete valmistajad.

http://www.pajumae.ee/toode/mahe-hapukoor/

Väga vähe on loomsete saaduste töötlejaid

https://pixabay.com/en

Foto: E. Peetsmann

Näited Eestimaisest mahetoodangust

http://maaleht.delfi.ee/archive/eesti-toit-on-peo-ootel?id=71215827.
Foto: Sven Arbet

https://www.agri.ee/et/uudised/tana-selguvad-aasta-parimmahetootja-ja-mahetoode

Aitäh kuulamast!
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