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N ja P NH3 KHG Pestitsiidid Antibiootikumid
Muldade 

tihenemine Vee kasutus

Veekogude reostus
Eutrofeerumine

Elurikkuse vähenemine
Vee ületarbimine

Mulla viljakuse ja kvaliteedi vähenemine
Antimikrobiaalne vastupanu

Kliimamuutused
Õhu saaste

Väetamine Sõnniku 
kasutus

Kariloomad Pestitsiidide 
kasutus

Loomakasvatuses 
kasutatavad 

ravimid

Raske 
põllumajandus-

tehnika

Kastmine

Foto https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/infographics/pollution-and-other-impacts-of/view
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Põllumajanduse KHG heide 
on EL-is 10%

Aastatel 1990-2012 vähenes 
EL põllumajanudse KHG heide 
veerandi võrre

Maailmas suurenes 
põllumajanduse KHG heide 
2001-2011 14%

Nõudlus toidu järele kasvab 
lähikümnenditel oodatavalt 70%

Kõige suurem on KHG jalajälg liha- ja piimatoodetel

„farmist välja“ transport moodustab vaid murdosa KHG 
heitest

Metaan CO2 N2O

Globaalselt

Kas teadsid?

Kasvuhoonegaaside heiteid põllumajandusest saab vähendada:

Põllumajanduses innovatiivsete 
tehnikate kasutuselevõtuga

Sõnnikust metaani kogumisega

Väetiste efektiivsema 
kasutamisega

Liha ja piimatoodete tootmise 
tõhustamisega

Toidu raiskamise vähendamisega

Tarbides vähem liha ja teisi kõrge KHG 
jalajäljega tooteid
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Eesti on Euroopa liidus mahepõllumajanduslike maade 

osakaalus põllumajandusmaadest II kohal ja maailmas 

neljandal kohal.

Mitu % Eesti põllumaadest on mahepõllumaad?

a) 71 %

b) 45 %

c) 23 %

Kuidas mõju avaldub 1. Toidu tootmine
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Kuidas mõju avaldub 2. 
Töötlemine, transport ja säilitamine

Mida pikem vahemaa, seda suurem 
mõju keskkonnale:
 Loeb nii põllumajandusmasinate kui 

toidu koju jõudmise transport

 Transpordi korral räägime KHG heitest 
ja raskete põllumajandusmasinate 
mõjust mullale

Töötlemine
 Mida energiakulukam töötlemine, 

seda suurem keskkonnamõju 
(kuumutamine, kuivatamine, 
jahvatamine, kokku segamine, 
koorimine, pakkimine)

 Töötlemine nii tööstuses kui kodus

Säilitamine:
 Mida keerukam ja elektrikulukam on 

säilitamine, seda suurem on ka mõju 
keskkonnale – nt külmutatud tooted, 
säilitusainete kasutus

 Avatud külmikud poodides

Tegevus Tööstuslik Kodumajapidamises

Mulla künd, 
kobestamine

Põllumajandusmasinad (1-
2x)

Käsitsi

Külv Põllumajandusmasinad (1x) Käsitsi

Väetamine

Põllumajandusmasinad (3x), 
mitu korda hooaja jooksul, 
kogused on suured, 
kasutatakse mineraalväetisi

Käsitsi, enamasti kuni 2 
korda hooaja jooksul, 
kogused mõõdukad, 
kasutatakse komposti jt 
orgaanilisi väetisi

Taimekaitsevahendid

Põllumajandusmasinad, 
mitu korda hooaja jooksul 
(3x), sünteetilised 
taimekaitsevahendid

Käsitsi (ka rohimine), 
võimalikult vähe, 
kasutatakse rohelist seepi 
ja looduslikke vahendeid

Saagi koristus Põllumajandusmasinad (1x) Käsitsi

Mulla järeltöötlus Põllumajandusmasinad (1x) Käsitsi

KOKKU 7-10 x 0 x
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Kuidas mõju avaldub 2. 
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Kui pikk on tee Argentiinast Eestisse?

Kui pikk on tee Võrust Raplasse?

Mitme kordne on erinevus?

Umbes 13 000 km

223 km

Erinevus on 63 korda
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Ringmajanduslik järjekord toidu tootmises ja tarbimises :

 toit peab ennekõike jõudma inimesteni, 

 siis loomadeni 

 ning seejärel tuleks tagada ülejäänud 
tooraine,  kõrvalsaaduste ja jääkide 
maksimaalne väärindamine, nii, et 
toitained jõuaks tagasi tootmissüsteemi 
(biogaas, kompost, kääritusjääk). 

Eesmärgiks on toidukadude ja toidujäätmete tekke 
vähendamine igas etapis: 
 vee- ja energia kokkuhoid, tootmis- ja tarbimisjääkide 

vähendamine

 Kõrvalsaaduste ja tootmisjääkide kasutamine nii 
toidulisandite, kemikaalide, ravimite saamiseks, 
loomasöödaks kui energia tootmiseks

 Tootmisprotsessides ja kaubanduses järgi jääva inimtoiduks 
kõlbuliku toidu jõudmine inimesteni

Kuidas mõju avaldub 2. 
Töötlemine, transport ja säilitamine
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Kuidas mõju avaldub 3. Pakendamine
Probleemid pakendiga:
 Plastikust pakendi jääk on EL-is 54% vaieldamatu 

jäätmeliider (plastikujääkide seas) ja suure osa sellest 
moodustab ühekordne toidupakend

 Plastiku sattumine keskkonda põhjustab saastet –
plast laguneb tuhandeid aastaid ja põhjustab 
mikroplasti teket

 Eriti ohtlik on mikroplast veekogudes, kus väikesed 
osakesed satuvad toiduahelasse
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Kuidas mõju avaldub 3. Pakendamine
Keskkonnahoidlike pakendilahenduste leidmine:
 Pakendite hulka tuleb vähendada – nii kogust kui 

pakendi üleliigset suurust

 Maksimaalselt kasutada enda taarat või 
korduskasutustaarat ja poekotti

 Võimalusel osta pakendivabu tooteid

 Sorteerida jäätmeid

 Üritustel ja pidudel mitte kasutada ühekordseid 
nõusid
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Kuidas mõju avaldub 4. Toidu jäägid

Todujäägid poes ja söögikohtades:
 Väga palju toitu visatakse ära vaatamata sellele, et see on 

söögiks tarvitatav – selline toit peaks jõudma inimesteni, 
kes seda vajavad

Toidujäägid kodus:
 Koju ostetakse palju toitu, mida ära ei sööda

 Toit läheb halvaks

 Sorteerimata toidujäätmed

Toit üritustel:
 Palju ühekordseid pakendeid

 Palju ülejäävat toitu

Todujäägid poes ja söögikohtades:
 Toidupank ja teised organisatsioonid toimetavad toidu 

abivajajateni

 „Hääleta jalgadega“ – käi seal, kus ülejäävat toitu koheldakse 
lugupidamisega

 Kui võimalik, osta allahindlusega toidutooteid

Toidujäägid kodus:
 Planeeri toiduoste – tee nädala menüü ja ostunimekiri

 Planeeri toidukordi – valmista toitu paras kogus, 

 Tarvita ülejääke enne uue toidu valmistamist, 

 Ole leidlik jääkide kasutamisel (nt supid, smuutid, pirukad, 
panniroad)

 Sorteeri biolagunevaid jäätmeid

Toit üritustel:
 Väldi ühekordsete pakendite ja nõude kasutust

 Planeeri, mida teha ülejääva toiduga – kas võtta kaas või 
jagada osalejatele või annetada toidupanka (teha eelnev 
kokkulepe)
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Mida mina saan teha?

Kasvata oma toit ise:
 Enda, pere või sõprade kasvatatud toit on kindlasti 

värske, hea kvaliteediga, mürgivaba ja transpordi 
mõju pole ollagi 

Pakend:
 Võimalusel kasuta ringluspakendeid või oma 

pakendeid 

 Väldi ühekordsete toodete ja pakendite tarbimist 
(üritustel, ostudel)

Jäätmed
 Sorteeri jäätmeid – nii biolagunevaid, 

pakendijäätmeid kui ka kõiki muid – nii ei jõua 
prügi keskkonda ja ka see mõjutab toidu ja vee 
kvaliteeti

Tea mida sööd ja jood:
 Tarbi kohalikku ja mahetoitu

 Joo kraanivett

 Käi poes täis kõhu ja ostunimekirjaga, nii väldid 
emotsionaalseid oste ja üleostmist

 Koosta nädala menüü – sööd paremini, 
vaheldusrikkamalt ja oskad ka poeoste planeerida

 Toitudes mitmekülgselt ja tasakaalustatult aitad 
kaasa ka mitmekülgsema põllumajanduse 
säilimisele (vahelduvviljelus, eri põllumaastikud -
köögiviljad, puuviljad)

Jälgi kui palju sööd:
 Vali sobiv portsjon, alati saad juurde võtta

 Söö pigem 5 x päevas väiksemaid portsjoneid kui 
1-2 korda suuri – nii säästad nii ennast kui 
keskkonda

 Jälgi oma kaalu  - maailmas on liiga palju 
inimesi näljas ja toidu toomise keskkonnamõju on 
liiga suur, et lubada endale luksust olla 
ülekaaluline

 Ära raiska toitu!

Pilt The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review | System of Environmental Economic Accounting
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Lahendused on olemas, 
võtame need kasutusele!

Vt ka Kuidas kliimamuutusi leevendada? - YouTube

The Economics of Biodiversity: 
The Dasgupta Review


