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Projekti visioon 
ROHELISEM 

PÕLLUMAJANDUS SINISEMA 

LÄÄNEMERE HEAKS LÄBI 

TEADMISTE JA NÕUANDE 

• Tootjad: toitelementide 

kasutuse optimeerimine  ja 

kadude vähendamine on tihti 

kuluefektiivne viis 

suurendamaks tootlikust ja 

talust saadavat kasu.  

• Nõustajad: projekt pakub 

Läänemere regiooni nõuande 

organisatsioonidele täiustatud 

meetodeid ja töövahendeid 

toetamaks tootjaid toitelementide 

kadude vähendamisel talus.  



Tulemused numbrites 

• Jõutud on 2500 põllumajandustootjani 
• 1800 meedet ja investeeringut planeeritud või kasutusel 
• 300 üritust 
• 300 nõustajat 
• 117 näidistalu 
• 50 keskkonnasõbraliku põllumajandusmeedet kodulehel 
• 7 riiki: Eesti, Läti, Leedu, Poola, Taani, Soome Rootsi 
• 5 nõuandeorganisatsiooni 
• 4 miljonit eurot 
• 3 aastat: 2010 – 2013 
• 2 tootjate organisatsiooni 
• 1 eesmärk: vähem toitelemente taludest jõuaks Läänemerre 

 
 



www.balticdeal.eu 

 

http://www.balticdeal.eu/


www.pikk.ee/balticdeal 

 

http://www.pikk.ee/balticdeal


Materjalid ja info jagamine 

• Projekti tutvustav brošüür 

• Head põllumajandustavad Läänemere 

piirkonnas 

• Projekti lõpuraport 

• Agri-environmental measures in Baltic Sea 

region 

• Study on available agri-environmental 

measures 

• A farmers view on the Baltic Sea – Stories from 

Baltic Sea islands 

 

 

 



Info jagamine 

• Artiklid ajakirjanduses (Elu Maal, Maamajandus, Maaleht) 

• Lühivideod 

• Projekti tutvustav video 

• Twitter ja Facebook 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7nysfJALj30
http://www.youtube.com/watch?v=7nysfJALj30
http://www.youtube.com/watch?v=7nysfJALj30


Tulemused 

• „Eesti põllumajanduses rakendatavad keskkonnameetmed 

ning nende tasuvus“ (AS Maves) 

• „Keskkonna - ja põllumajanduse valdkonna 

nõustamisvajaduse taustauuring“ (Hendrikson & Ko) 

• Arvutiprogramm „Keskkonnanõuande abimees” (Consultare 

OÜ) 

• Toitelementide bilansi kalkulaator (koostöös PMK-ga) 

• „Viraito OÜ farmi sademeveepuhasti“ OÜ AquaProject 

 

 



Näidistalud 

• Eestist 8 näidistalu 

• Simmo-Paavli, Riido, Viraito, Pirmastu, 

Pilsu, Harju, Männimetsa, Mätiku 

• Nii mahe kui tavatootjad 

• Looma- ja taimekasvatus 

• Kõik järgivad KSM nõudeid 



Tegevused taludes 

• Toiteelementide bilansi arvutused 

• Finantsanalüüsid ja majandusarvutused 

• Taimekasvatusalane nõustamine 

• Investeeringuplaanid 

• Mullaproovid ja –analüüsid 

• Veeanalüüsid 

• Söötmisplaan 

• Nõuetele vastavus 

 



Üritused 

• Õppereisid (noortoojad, ajakirjanikud, konsulendid ja 

näidistalunikud, koordinaatorid) 

• Seminarid näidistaludes ja infopäevad (tehismärgala, 

biogaas, täppisviljelus, toitelementide bilanss, jne.) 

• Veefoorumid (2011 Tartu, 2012 Põltsamaa, 2013 Pärnu) 





Tulevik 

• Baltic Deal Bridge  

• Õppereisid tootjatele ja konsulentidele 

 
• Baltic Deal 2.0 

• 9 partnerit, näidistalunike võrgustiku arendamine, 
nõustamine, katsed, nõustajate koolitused jne. 

 
• Kodulehekülje www.pikk.ee/balticdeal täiendamine  

     

http://www.pikk.ee/balticdeal


Tänan kuulamast! 

 
 
heidi.oovel@nouandeteenistus.ee 
 
www.pikk.ee/balticdeal 
 
www.balticdeal.eu 
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