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Käesolev uuring on läbi viidud projekti Eat4Change raames toetamaks 

jätkusuutlikumat tootmist ja tarbimist.
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Taust ja uuringu eesmärk



Olelusringi hindamine (Life Cycle Assessment, LCA) on

rahvusvaheliselt tunnustatud meetod toodete ja teenuste

keskkonnamõju kvantifitseerimiseks. Olelusringi hindamine

võimaldab määratleda kõik keskkonnamõjud toote või teenuse

elutsükli jooksul, kuna see võtab kokku kõik potentsiaalsed

mõjuaspektid olelusringi kestel (ISO 14040, 2006).

Olelusringi hindamine koosneb neljast etapist: (1) hindamise

eesmärgid ja käsitlusala määratlemine, (2) inventuuranalüüs, (3)

olelusringi mõju hindamine ja (4) tulemuste tõlgendamine. Kõik

keskkonnamõjud on seotud funktsiooniga, mida hinnatav süsteem

pakub. Niinimetatud “funktsionaalne ühik” on toote kvantitatiivne

väljendus. Toidu olelusringi hindamisel kasutatakse funktsionaalse

ühikuna toidu kogust (nt. 1 kg mune talu väravas, 1 l joogipiima)

(Cucurachi et al. 2019).

Eesmärgiks oli uurida Eesti andmete põhjal lihaveise- ja lambaliha keskkonnamõju läbi olelusringi, võttes arvesse

erinevaid tootmistüüpe (tava- ja mahetootmine).
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https://www.biw.kuleuven.be/biosyst/mebios/sustainability-in-the-agri-
food-chain-group/fig/lca-of-agri-food-chains.png/image_view_fullscreen
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Meetodid



Eesmärk ja ulatus

Eesmärgiks oli uurida Eesti andmete põhjal lihaveise- ja lambaliha keskkonnamõju. Uuringus kasutatud
funktsionaalseks ühikuks on 1 kg liha (rümbakaalus e. „carcass weight“) arvestades tootmist kuni talu (ettevõtte)
väravani. Hindamine on läbi viidud tava- ja mahetootmise ettevõtetest kogutud andmete põhjal. Andmestik hõlmab
kõiki sisendeid, väljundeid ja protsesse, mis on ettevõttes liha tootmisega seotud: sisseostetud söödad, kasutatud
energia, sööda tootmine, sõnnikukäitlus, toodangumahud jne.

Andmeid koguti lambakasvatusettevõtete uurimisel kahe tegevusaasta kohta (2019-2019) ja kolm tegevusaastat (2017
– 2019) olid vaatluse all lihaveisekasvatusettevõtetes. Kõik veisekasvatusettevõtted olid spetsialiseerunud liha
tootmisele, piimatootjaid valimis ei olnud. Hindamise käigus võeti arvesse kõiki sisendeid, väljundeid ja protsesse
arvestades seejuures ettevõttes olnud loomade vanust. Ettevõtete tunnused on toodud lehekülgedel 14 ja 20.

Töö käigus hinnati järgnevaid mõjukategooriaid: kliimamõju (GWP100, kg CO2ekv) ja taimekaitsevahendite kasutamine
(toimeaine kogus).

Sisseostetud sööda (mitmest komponendist koosnevad tooted) puhul kasutati mõjude jagamisel kaassaadustele
võimalusel majanduslikku allokatsiooni. Sisseostetud sööda puhul võeti andmete olemasolul arvesse ka maakasutuse
muutustest põhjustatud kliimamõju. Seda tehti kõigi taimsete ja loomsete söötade ning sööda komponentide puhul,
mis olid kajastatud Agri footprint 5 andmebaasis (välja arvatud silo ja heina puhul). Kõik selle uuringu
loomakasvatusega seotud mõjud allokeeriti lihale (st. võimalikele kaassaadustele jagamist ei tehtud).
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Metoodika täpsustused

• Analüüsil kasutati olelusringi hindamise tarkvara Simapro v9.2. Kliimamõju faktorite väärtused põhinevad IPCC 5. 
raportil (IPCC Fifth Assessment Report (AR5)).

• Kasutati valdkonna andmebaase (Ecoinvent v3, World Food LCA Database, Agri-Footprint 5 jne.). Raportitele ja 
teaduskirjandusele tuginedes määratleti tootmise sisendite mõju.

• Lihana ja elusalt müüdud toodang arvestati rümbakaaluna, kasutades lammastel eluskaal/rümbakaal suhet 0,47 
ja veistel 0,55.

• Seedemetaani emissioonide arvestamisel oli aluseks IPCC 2016 (Tier 2).

• Testiti, kuidas mõjutab tulemusi süsiniku mulda sidumisega arvestamine (lihtsustatud eeldusega, et süsiniku
sidumine on püsirohumaadel 0,5 tonni hektari kohta aastas). Tegelik pikaajaline süsiniku sidumine mulda
(muutus mulla orgaanilise süsiniku varus) sõltub mitmetest asjaoludest: mullatüüp, mulla saviosakeste sisaldus,
veerežiim, temperatuur, mulla süsiniku sisaldus, süsinikuvoog mulda (sh ka nii juurtest kui taimejäänustest).
Pikaajalise sidumispotentsiaali kohta on Eesti rohumaade kontekstis veel vähe teada. On hinnatud, et maa
muutmisel pikaajaliseks rohumaaks võiks olla süsiniku sidumise määr vahemikus 0,4-0,8 t C/ha/aastas (Lugato et
al. 2015). Prantsusmaal laialdaselt kasutatud hindamismudel (CAP2ER) kasutab püsirohumaade korral süsiniku
sidumise väärtust 0,57 t C/ha/aastas. Eelnevat aluseks võttes on selles uuringus vaid püsirohumaade ja pool-
looduslike rohumaade sidumispotentsiaali hindamiseks kasutatud väärtust 0,5 t C/ha/aastas. Püsirohumaadena
on defineeritud alad, mis on rohukamaraga kaetud olnud vähemalt 5 aastat (vastavalt PRIA definitsioonile).
Rohumaade uuendamise sagedus uuritud ettevõtetes varieerus neljast kuni rohkem kui kümne aastani (enamasti
5-7 aastat). Mõnedes ettevõtetes ei uuendatud rohumaid üldse. Andmete puudumise tõttu arvestati süsiniku
sidumise potentsiaali kõigile püsirohumaadele hoolimata uuendamise sagedusest sarnaselt.

• Süsiniku sidumist arvesse võtvad tulemused on toodud lk. 16, 18, 22 ja 24. 7



GE – koguenergia tarbimine, MJ/loom/päev

Ym – metaani tekke faktor ehk protsent söödaenergiast, mis emiteeritakse metaanina (4.5 – 5.5 lammastel , 
6.5 veistel)

365 – päevi aastas

55.65 – metaani energiasisaldus (MJ/kg CH4) 

Seedemetaan
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Metaani emissioonide alusallikaks on IPCC 2016 (Tier 2):

Lammaste ja veiste koguenergia tarbimine arvestati metaboliseeruva energia vajaduse järgi (Oll, 1995; Piirsalu 2019). Eeldati, et 

keskmiselt 63% koguenergiast metaboliseerub. Realiseeritavatel talledel arvestati energiavajadus vastava kaalu saavutamiseni.

Utt (60 kg), aastane kogus 5650 8968 5,5 8,9

Täiskasvanud isane lammas (80 kg), aastane kogus 4722 7496 5,5 7,4

Tall (kuni 30 kg), kokku 1175 1865 4,5 1,5

Tall (kuni 40 kg), kokku 1937 3075 4,5 2,5

Veised

Koguenergiatarve (MJ) 

päevas**
CH4 tekke faktor

CH4, kg/looma kohta 

aastas

Lehm jm täiskasvanud loom 178 6,5 75,9

Mullikas 146 6,5 62,3

Vasikas 82 6,5 35

* Oll 1995 põhjal

** Piirsalu jt 2019 põhjal, koguenergiatarve on arvestatud vastavalt kuivaine tarbimisele ja kuivaine metaboliseeruva energia sisaldusele. 63% koguenergiast arvestati metaboliseeruvaks. 

metaboliseerub.



Metaani emissioonide arvutamisel sõnnikust oli aluseks IPCC 2016 (Tier 2):

kus:

▪ VS – lenduvate orgaaniliste ühendite kogus sõnnikus ühes päevas (kg kuivainet/looma kohta/päevas)

▪ 365 – päevi aastas

▪ B0 – metaani tootmise potentsiaal (m3 CH4/kg VS)

▪ 0.67 – metaani teisendusfaktor m3 kg-deks

▪ MCF – metaani moodustumise faktor (%, sõltub sõnnikukäitlussüsteemist ja kliimatingimustest)

▪ AWMS – vastava sõnnikukäitlussüsteemi proportsioon

Metaan sõnnikukäitlusest
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o Lenduvate orgaaniliste ühendite kogus (VS) sõnnikus looma kohta

arvestati iga loomarühma koguenergiatarbe alusel (MJ) (FAO 2016

valem). Energia MJ põhjal arvestati kuivaine tarbimine, eeldusel, et 1 kg

kuivainet = keskmiselt 9 MJ metaboliseeruvat energiat. Valemis on

eeldatud, et 4% energiast kaotatakse uriiniga, kuivaine seeduvus on 63%

ning faktor 0,92 tähistab sõnniku tuhasisaldust (8%).

o Bo tähistab maksimaalset metaani tootmise potentsiaali (m3 CH4/kg VS),

mis on 0.19 lammastel ja 0.17 lihaveistel (IPCC 2006 vaikeväärtused).

o MCF ehk metaani moodustumise faktor oli tahesõnniku puhul 2% (IPCC

2019).

Lambad

Lenduvad 

orgaanilised 

ühendid 

(VS)/päevas

kg CH4/looma 

kohta/aastas

Utt tallega 0,72 0,67

Täiskasvanud isane lammas 0,54 0,50

Veised

Lenduvad 

orgaanilised 

ühendid 

(VS)/päevas

kg CH4/looma 

kohta/aastas

Lehm jm täiskasvanud loom 4,9 4,0

Mullikas 3,5 2,9

Vasikas 2,0 1,7



N2O sõnniku käitlemisest ja põldudelt
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Sõnnik

▪ Sõnnikust pärinevad N2O emissioonid arvutati vastavalt N kogusele, mis 

arvestuslikult väljutatakse vastava loomagrupi aastases sõnnikukoguses. 

Aluseks oli „Maaeluministri 30.09.2019 määrus nr 73“. 

▪ 1% tahesõnnikus sisalduvast lämmastikust arvestati otseseks N2O 

heitmeks (IPCC 2016 põhjal).

▪ Kaudne N2O moodustab 1% NH3-N emissioonist. Tahesõnniku NH3-N 

emissiooniks laudast arvestati 7,5%, hoidlast 20-40% ja karjatamisest  

21% lämmastiku kogusest väljaheites.

▪ NH3-N emissiooniks sõnniku laotamisel  arvestati 50% 

ammooniumlämmastikust (mis on umbes 14% tahesõnniku 

kogulämmastikust) eeldusega, et sõnnik küntakse mulda 48 tunni 

jooksul.

Põld

▪ Otseseks N2O emissiooniks arvestati 1% kogu N sisendist põldudele 

(kasutatud väetised, sõnnik, maapealne ja maaalune biomass 

taimejäänustena). 

▪ Kaudne N2O moodustab 1% NH3-N ja NOx-N emissioonidest.

▪ Arvestati, et 5% mineraalväetistest pärinevast lämmastikust 

emiteeritakse NH3-N ja 1,2% sõnniku ja mineraalväetiste lämmastikust 

emiteeritakse NOx-N kujul.

▪ N-sisalduse arvutamiseks maapealses ja maaaluses biomassis kasutati nii 

Baltic Deal toitainete kalkulaatori kui IPCC andmeid.



Näiteid mõningatest kasvuhoonegaaside 

emissioonifaktoritest
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Sisend Kogus Ühik Viide

Elekter 0.98 kg CO2ekv/kWh Ecoinvent v3: Electricity, low voltage {EE}| market for | Cut-off, U

Bensiin 2.76 kg CO2ekv/liiter UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2020, WTT + direct emissions

Diisel 3.16 kg CO2ekv/liiter UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2020, WTT + direst emissions

Kontsentraatsööt ilma sojata 1.75 kg CO2ekv/kg
Koostis põhineb Shannak et al. 2000; mõju arevstatud iga komponendi kohta vastavalt Ecoinvent, 

Agri-Footprint 5, World Food LCA Database ja teadusartiklite andmetele

Kontsentraatsööt sojaga 2.58 kg CO2ekv/kg
Koostis põhineb Shannak et al. 2000; mõju arevstatud iga komponendi kohta vastavalt Ecoinvent, 

Agri-Footprint 5, World Food LCA Database ja teadusartiklite andmetele

Teravili 0.58 kg CO2ekv/kg Agri-footprint 5: Oat grain, dried, at farm/EE Economic

Piimaasendaja 3.20 kg CO2ekv/kg
Koostis põhineb Lee et al. 2008; mõju arvestatud iga komponendi kohta vastavalt Ecoinvent, Agri-

Footprint 5, World Food LCA Database ja teadusartiklite andmetele

Mineraalne lämmastikväetis 4.23 kg CO2ekv/kg NPK väetised Euroopas, World Food LCA Database

Mineraalne fosforväetis 0.49 kg CO2ekv/kg NPK väetised Euroopas, World Food LCA Database

Mineraalne kaltsiumväetis 0.54 kg CO2ekv/kg NPK väetised Euroopas, World Food LCA Database
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Tulemused



Lihaveis
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Veisefarmide peamised tunnused*
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* Keskmiselt aastas

Tunnus Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3 Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3

Majandamisviis Mahe Mahe Mahe Tava Tava Tava

Maakasutus, hektarid kokku 239 284 175 599 72 108

Haritav maa (sh lühiajaline rohumaa), ha 0 0 31 293 27 56

Püsirohumaa, ha 239 115 144 305 45 0

Pool-looduslik rohumaa, ha 0 169 0 0 0 51

Ammlehmade jm täiskasvanud loomade 

arv 92 29 40 71 40 34

Lihatoodang, kg 9331 7904 6923 16047 7563 4053



Mahe lihaveis - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv)
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Kolme mahefarmi keskmine süsiniku jalajälg: 37 kg CO2ekv/kg liha (rümba kaal) kohta.

Farm 1 Farm 2 Farm 3 Beef from average
organic farm

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

Farm 1 Farm 2 Farm 3 Beef from average
organic farm

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

44

30

36 37

413 241 250 Tonne CO2ekv/ettevõte/a

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3
Keskmine



Mahe lihaveis - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv) koos süsiniku 
sidumisega mulda
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Farm 1 Farm 2 Farm 3 Beef from average
organic farm

C sequestration to soil

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

-3

-35
-13-2

Kui arvestada mulla süsiniku sidumist, näitab maheveiseliha negatiivset jalajälge, st süsinikku seotakse

rohkem, kui tootmise käigus 1 kg (rümba kaal) liha kohta eraldub. Ettevõtetevaheline varieeruvus on

suur, seda mõjutavad maakasutuse erinevused (kasutatavate püsi- või looduslike rohumaade pindala).

Arvud näitavad neto sidumist, st 

tekitatud heitkogused miinus mulla 

süsiniku sidumine funktsionaalse ühiku 

kohta.

Süsiniku sidumine mulda

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3
Keskmine



Tava lihaveis - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv)
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Kolme tavafarmi keskmine süsiniku jalajälg: 38 kg CO2ekv/kg liha (rümba kaal) kohta.

Farm 1 Farm 2 Farm 3 Beef from average
conventional farm

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

32

37

44

38

520 282 179 Tonni CO2ekv/ettevõte/aasta

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3 Keskmine



Tava lihaveis - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv) koos süsiniku 
sidumisega mulda

18

Farm 1 Farm 2 Farm 3 Beef from average
conventional farm

C sequestration to soil

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

-2

26 15

21

Veiseliha jalajälg väheneb, kui arvesse võetakse mulla süsiniku sidumist. Selle tulemuseks võib olla ka

negatiivne jalajälg (ettevõte 1), st seotakse rohkem süsinikku, kui eraldub 1 kg liha (rümba kaal) kohta.

Ettevõtetevaheline varieeruvus on suur, kuna seda mõjutavad maakasutuse erinevused (kasutatavate

püsi- või looduslike rohumaade pindala).

Arvud näitavad neto sidumist, st tekitatud 

heitkogused miinus mulla süsiniku 

sidumine funktsionaalse ühiku kohta.

Süsiniku sidumine mulda

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3 Keskmine



Lammas
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Lambafarmide peamised tunnused*

Tunnus Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3 Ettevõte 1 Ettevõte 2

Majandamisviis MAHE MAHE MAHE TAVA TAVA

Maakasutus, hektarid kokku 34 50 73 30 32

Haritav maa (sh lühiajaline rohumaa), ha 7.2 0 17 8 21.6

Püsirohumaa, ha 27 50 42 12 7.7

Pool-looduslik rohumaa, ha 0 0 15 10 3

Põhikarja suurus 62 59 128 75 165

Tallesid ute kohta 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5

Lihatoodang, kg 1150 694 3719 2476 4371

20

* Keskmiselt aastas



Mahe lammas - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv)
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Kolme mahefarmi liha keskmine süsiniku jalajälg: 46 kg CO2ekv/kg.

Farm 1 Farm 2 Farm 3 Sheep meat from
average organic

farm

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

38

44

56

46

43 30 209
Tonni 
CO2ekv/ettevõte/aasta

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3 Keskmine



Mahe lammas - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv) koos süsiniku 
sidumisega mulda

22

Farm 1 Farm 2 Farm 3 Sheep meat from
average organic

farm

C sequestration to soil

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

-5.6 -87.2

0.6
-31

Kui arvestada mulla süsiniku sidumist, vähendab see oluliselt mahepõllumajandusliku lambaliha

jalajälge. Ettevõtetevahelised erinevused on suured, kuna seda mõjutavad maakasutuse erinevused

(kasutatavate püsi- või looduslike rohumaade pindala).

Arvud näitavad neto sidumist, st 

tekitatud heitkogused miinus mulla 

süsiniku sidumine funktsionaalse ühiku 

kohta.

Süsiniku sidumine mulda

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Ettevõte 3 Keskmine



Tava lammas - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv)
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Kahe tavafarmi keskmine süsiniku jalajälg: 24 kg CO2ekv/kg.

43 136
Tonni 
CO2ekv/ettevõte/aasta

Farm 1 Farm 2 Sheep meat from average
conventional farm

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

17

31

24 Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia

Ettevõte 1 Ettevõte 2 Keskmine



Tava lammas - 1 kg liha kliimamõju (kg CO2ekv) koos süsiniku 
sidumisega mulda

24

Tavatootmise lambaliha jalajälg väheneb, kui arvestatakse mulla süsiniku sidumist. Ettevõtetevaheline

varieeruvus on suur, kuna seda mõjutavad maakasutuse erinevused (kasutatavate püsi- või looduslike

rohumaade pindala).

Arvud näitavad neto sidumist (net result), 

st tekitatud heitkogused miinus mulla 

süsiniku sidumine funktsionaalse ühiku 

kohta.

Farm 1 Farm 2 Sheep meat from average
conventional farm

C sequestration to soil

Field emissions

Manure management

Enteric fermentation

Wastes

Other purchased goods

Purchased mineral fertilizers

Purchased feed

Purchased energy

1

14

27

Süsiniku sidumine mulda

Põllu emissioonid

Sõnnikukäitlus

Seedemetaan

Jäätmed

Muud sisseostetud kaubad

Sisseostetud mineraalväetised

Sisseostetud sööt

Sisseostetud energia
Ettevõte 1 Ettevõte 2 Keskmine



Taimekaitsevahendite kasutamine 
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Mahepõllumajanduses on sünteetiliste pestitsiidide kasutamine keelatud. Sünteetiliste pestitsiidide kasutamist loeti nulliks ka

mahepõllumajandusettevõtete poolt ostetud sööda puhul. Selles uuringus osalenud tavatootmise praktikaid järgivad

ettevõtted ei kasutanud oma põldudel ega rohumaadel pestitsiide. Ostetud sööda puhul hinnati tavaettevõtetes pestitsiidide

kasutamist erinevate andmeallikate põhjal:

o Ostetud mineraalsöödad (sojakomponendiga): 0,0008 kg toimeainet (ai)/kg sööda kohta (täpsem teave lisas 1).

o Ostetud mineraalsöödad (ei sisalda sojat): 0,0011 kg toimeaineid (ai)/kg sööda kohta (täpsem teave lisas 1). Suurema

toimeainekoguse võrreldes sojakomponendiga mineraalsöödaga põhjustas rapsi komponent.

o Ostetud teravili (oder, kaer): 0,0006 kg ai/kg sööda kohta (ekspertide eeldustel põhinev tava teraviljatootmise stsenaarium

(Põllumajandusuuringute keskus, 2020)).

o Ostetud silo: 0,00006 kg ai/kg silo kohta (ekspertide eeldustel põhinev silo tootmise stsenaarium (Põllumajandusuuringute

keskus, 2020)).

o Ostetud hein: 0,0002 kg ai/kg heina kohta (ekspertide eeldustel põhinev heina tootmise stsenaarium

(Põllumajandusuuringute keskus, 2020)).

Tegelik pestitsiidide kasutamine on ettevõtetes väga erinev. Keskmisi pestitsiidide kasutusväärtusi põllukultuuri kohta on

erinevate tootmisintensiivsuse tasemete jaoks raske leida.

Tavatootmise ettevõtted - lammas:

Ettevõte 1: 0.0015 kg ai/kg liha (rümba kaal)

Ettevõte 2: 0.0040 kg ai/kg liha (rümba kaal)

Tavatootmise ettevõtted - lihaveised:

Ettevõte 1: 0.0003 kg ai/kg liha (rümba kaal)

Ettevõte 2: 0.0031 kg ai/kg liha (rümba kaal)

Ettevõte 3: 0.0033 kg ai/kg liha (rümba kaal)
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Peamised järeldused



Järeldused

o Mahe- ja tavalihaveise liha on sarnase kliimamõjuga, vastavalt 37 ja 38 kg CO2ekv/kg kohta.

o Mõned näited teistest uuringutest: 32-34 kg CO2ekv/kg Soomes (Hietala et al. 2021), 45 kg CO2ekv/kg Brasiilias 
(Dick et al. 2014), 32 kg CO2ekv/kg UK (ümberarvutatud eluskaalust faktori 0.55 abil, McAuliffe et al. 2018).  

o Tavalambaliha on mahedast väiksema kliimamõjuga (24 vs 46 kg CO2ekv keskmiselt). Kuid näitaja on saadud 
kahe ettevõtte keskmisena ja ettevõtted on väga erinevad.

o Mõned näited teistest uuringutest: 39-57 kg CO2ekv/kg Hispaanias (Ripoll-Bosch et al. 2011), 49 kg CO2ekv/kg 
keskmine väärtus Itaalia, Portugali, Sloveenia, Hispaania, Saksamaa ja Türgi andmetel (Ecolamb).

o Seedemetaan annab kliima soojenemise potentsiaali hinnangus peamise panuse: 60-69% kogu emissioonist 
lihaveise liha  ja 55-64% kogu emissioonist lambaliha puhul. 

o Sisseostetud söödad annavad suurema mõju tavafarmides.

o Pestitsiidide kasutus tava veisekasvatuses oli 0.0003 – 0.0033 kg toimeainet/kg liha (rümba kaal) kohta ja 0.0015 
– 0.0040 kg toimeainet/kg tava lambaliha (rümba kaal) kohta. Uuringus osalenud ettevõtted ei kasutanud 
pestitsiide oma haritaval maal ega rohumaadel.

o Mõnede uuritud ettevõtete toodangumaht on isegi võrreldes teiste sarnase põhikarja suurusega ettevõtetega 
madalam. Selle tulemuseks on suurem absoluutne mõju väärtus (kuna see on kvantifitseeritud toodanguühiku 
kohta) koos kõigi mõju osadega (see tähendab ka suuremat seedemetaani osakaalu).

o Kui arvestada mulla süsiniku sidumist, on nii mahe- kui ka tavatootmise ettevõtetel potentsiaal vähendada oma
süsiniku jalajälge negatiivse väärtuseni (st. siduda rohkem süsinikku, kui 1 kg liha kohta õhku paisatakse). 
Sidumine on ettevõtete lõikes väga erinev. See on tingitud erinevustest maakasutuses – suurem püsi- või
looduslike rohumaade pindala tootmissüsteemis toob kaasa suurema süsiniku sidumise potentsiaali.
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Lisa 1. Mineraalsöötade tootmiseks kasutatud 

taimekaitsevahendite toimeainete koguste  arvutamine
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Mineraalsööda komponent

Variant 1: i lma 

sojata, osakaal 

mineraalsöödas

Taimekaitsevahend

i toimeaine, kg/ kg 

komponendi kohta

Kg toimeainet/kg 

sööda kohta (i lma 

sojata)

Variant 2: sojaga, 

osakaal 

mineraalsöödas

Taimekaitsevahen

di toimeaine, kg/ 

kg komponendi 

kohta

Kg 

toimeainet/kg 

sööda kohta 

(sojaga) Viide

Teraviljad 31 0,0006 0,00018 20 0,0006 0,00012

Kaera ja odra taimekaitsevahendite kasutus 

(Põllumajandusuuringute keskus, 2020 põhjal). 

Tavateraviljakasvatuse sisendid ekspertarvamuse 

põhjal (2,63 kg/ai/ha).Kogus sarnaneb näiteks 

Prantsusmaa ja Belgiaga, kus keskmine 

taimekaitsevahendite kasutus olelusringi 

hindamise andmebaasides on 2 kg/ai/ha 

(Marinussen et al. 2012).

Melass 3,1 - - 3 - - Ei ole teada

Kuivatatud peet 31 - - 25 - - Kaassaadus peedi töötlemisest

Mais 0 - - 17 0,00006 0,0000103

Taimekaitsevahendite koguse arvestamisel 

tugineti Baltic Agro maisitootmise skeemile: 

https://www.balticagro.ee/skeem; maisisaak 

vastavalt EU 5 aasta keskmisele: 7800 kg

Raps 34 0,0028 0,00095 10 0,0028 0,00028

Taimekaitsevahendite kasutus vastavalt Baltic 

Agrorapsi tootmisskeemi kogustele: 

https://www.balticagro.ee/skeem; maisi saak 

vastavalt EU 5 aasta keskmisele: 3200 kg

Soja 0 - - 23,4 0,0017 0,00040 1,73 kg/ai/tonni sojaoa kohta (Pollak 2020).

Taimsed õlid 0,5 - - 0 - - Ei ole teada

Mineraali-vitamiini segu 0,9 - - 1,6 - - Ei ole teada

KOKKU kg/ai sööda kohta 100 0,0011 100 0,0008

ai= active ingredient ehk toimeaine
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