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LIVORG
Uue maheloomakasvatuse alase VET raamistiku
koostamine ja testimine Euroopas
Projekti periood: 01.12.2013 - 30.11.2015
Head lugejad,
Rohkem kui pool projekti kestusest on möödunud ning seni on meie projekt olnud vägagi edukas.
Pilootkursuste ja nõustamislaborite töö on kõigis partnerriikides edukalt alanud. Vahearuanne esitati
õigeaegselt ja on tänaseks ka Euroopa Liidu poolt heaks kiidetud. Aasta alguses toimus ka kolmas
projektikoosolek. Käeolevas uudiskirjas anname üksikasjalikku teavet pilootkursuste ning viimastel
kuudel tööle hakanud nõustamislaborite kohta. Samuti teeme kokkuvõtte kolmandast
projektikoosolekust ning anname ülevaate projekti konsortsiumi ees seisvatest ülesannetest.

Pilootkursuste ning nõustamislaborite läbiviimine
Pilootkursused „Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine” toimusid ning
nõustamislaborid alustasid oma tööd septembris ja oktoobris 2014. Iga pilootkursuse ja
nõustamislabori pikkuseks oli 80 tundi, sisaldades nii auditoorset õpet kui talude külastusi ja praktilisi
töid põllumajandusettevõttes, aga ka e-õpet ning tegevust ja nõustamist äriinkubaatoris.
Pilootkursused „Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine”:
Pilootkursus Kreekas
LivOrg pilootkursus Kreekas toimus
Kreetal Rethymno linnas — piirkonnas, mis on tuntud loomakasvatuse poolest. Pilootkursusel
osalesid peamiselt hiljuti mahetootmisele
pühendunud
põllumajandustootjad, noored töötud,
kelle eesmärgiks oli saada maheloomakasvatajateks
ning
agronoomid,
kes
töötasid
mahepõllumajanduslike loomakasvatuskonsulentidena. Seitsme kursusepäeva jooksul külastati mitut nii
traditsioonilist
kui
kaasaegset

Kreeka pilootkursusel osalejad
külastavad mahepõllumajanduslikku
farmi Kreetal
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maheloomakasvatustalu, (peamiselt lamba ja kitse, aga ka kana ja küülikufarme), mahejogurti ja
mahemunade tootmisüksusi, aga ka piirkonnale iseloomulikke karjamaid saare erinevates osades
(mägismaal ja sisemaal).
Kreekas toimunud pilootkursus osutus osavõtjaterohkeks ja väga menukaks. Osalejate vaimsus ja
motivatsioon olid kõrged. Ehkki enamik osalejaist olid täistööajaga tootjad ja seega oli neil vähe vaba
aega, olid nad siiski kõrgelt motiveeritud osalema 80 tunni pikkusel maheloomakasvatuse alasel
kursusel. Ka koolitaja dr A. Stefanakisele avaldasid osalejate esinemine ja kõrge kompetentsuse tase
sügavat muljet.
Pilootkursus Eestis
Pilootkursus „Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine” algas Eestis 7.
oktoobril 2014. Osalejateks olid
peamiselt üliõpilased, aga ka
noorema põlvkonna talupidajad
ja
mahelooma-kasvatuse
entusiastid. Kursuse jooksul
külastasid
osavõtjad
viit
talumajapidamist
erinevates
Eestimaa piirkondades. Puutsa
talus
Jõgevamaal tutvusid
kursuslased
mahelihaveiste
kasvatamisega. Pajumäe talus
Kogemuste läbi õppijad Pajumäe
Viljandimaal
uuriti
mahepiimafarmis, Eestis
mahepiimatootmise
Foto: Ragnar Leming
põhimõtteid ja tavasid. Õppurid
külastasid ka talu meiereid, kus
toodetakse mahejogurtit ja erinevaid kohupiimasid. Kursuslased külastasid ka Eesti suurimat
mahekitse talu Ida-Virumaal, ja lõpuks ka meie ülikooli lauta Tartumaal, kus põhitähelepanu pöörati
loomade heaolule. Kursuse teoreetilise osa ja praktilised ülesanded panid kokku, ning kursust viisid
läbi ja hindasid Eesti Maaülikooli dotsent Ragnar Leming ja professor David Arney.
Pilootkursus Itaalias
Itaalia pilootkursus toimus Toscanas eelmise aasta oktoobris ja selle korraldasid projektipartnerid
Itaaliast Enfap Toscana ja ERIFO. Sellel kursusel osales umbes 20 noort õppijat, edasipürgivat
ettevõtjat ja noorema põlvkonna talupidajat, kes tutvusid erinevate maheloomakasvatussaaduste
tootmise tehnikate ja strateegiatega nii klassis kui ka mitmetes mahe- ja
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tavataludes. Käesolevas uudiskirjas peatume me 2015. aasta jaanuaris välja töötatud kahel
klassivälisel ülesandel, kus noortel õppijatel oli võimalus kogeda erinevusi traditsioonilise
põllumajandus- ja mahepõllumajandussektoris kasutatavate uuenduslike tehnoloogiate vahel. Il
Ruscello farmis (Pisa) koolitas põllumajandustootja noori iidse põlvnemisega kodusigade Cinta Senese
söötmisstrateegiate (sh karjamaade ja söödaratsioonide) alal. Õppurid hindasid erinevate
söödatüüpide
kvaliteeti.
Fini
Romolo
farmis
(Pistoia) toimunud
koolituse
käigus
käsitleti
põhireegleid
tavataludest
maheettevõtlusele
üleminekul. Saadi
teada, millised on
Il Ruscello talu (Pisa), Itaalias. Iidne kodusigade tõug "Cinta Senese“,
Foto: Enfap Toscana
mahetootmise
tunnustamise kulud
Itaalias ning mis juhtub, kui mahetootmise reegleid rikutakse. Põllumajandustootja esitles ka oma
piimalambaid ja tutvustas mahepiimatootmise protsessi läbi laborianalüüside. Talupidaja peatus ka
piimalammaste pidamise ja mahepõllumajanduse ajalool, analüüsides tegureid, mis mõjutavad
mahelambapiima tootvat talu KirdeToscanas
ning
tuues
välja
väikesemahulise mahepõllumajanduse
arendamise liikumapanevad jõud ja
väljavaated. Ta rõhutas ka seda kui
tähtis on oma positiivset kogemust
jagada teiste talude ja ettevõtetega
ning
jagas
soovitusi
mahepõllumajanduse alaste strateegiate ning
riikliku poliitika edasi arendamiseks.
Auditoorset ja klassivälist koolitust
viisid läbi ekspert Giulio Malvezzi
Fini Romolo farm (Pistoia) Itaalias. Piimasaaduste
tootmine.
(Associazione Toscana Allevatori) ja
Foto: Enfap Toscana
tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid
ettevõtetest Enfap Toscana ja UIL
Ametiühingud.
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Pilootkursus Saksamaal
Pilootkursuse „Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse praktiline korraldamine” panid kokku
Dresdeni Riigiakadeemia (Staatliche Studienakademie Dresden), mis kuulub Saksimaa
Rakendusharidusülikoolide Liitu (Berufsakademie Sachsen), ja Mahetootjate Ühing Gaea e.V.
Pilootkursusel osales enam kui 20 üliõpilast. Teoreetilisi teadmisi mahepõllumajandusliku
loomakasvatuse kohta anti peamiselt loengutel. Õppekäikudel said õppurid laiendada oma teadmisi
mahesea- ja mahelehmakasvatuse, aga ka kitsede ja liigutatavates majades peetavate mahelindude
kohta. Üks eredamaid
Vabalt peetav seatõug Märkisches
sündmusi oli metsloomaSattelschwein Gut Hirschaue farmis
kasvatusele spetsialiseeSaksamaal. Foto: A.Grzywacz, Poola
runud farmi Gut Hirschaue
külastus. Selles farmis on
kokku
umbes
1000
kabehirve, puna-hirve ja
mägilammast e muflonit.
Samuti
on
farmis
vabapidamisel
seatõug
Märkisches Sattelschwein
(ainu-laadne sadulselgsea
ja metssea ristand). Õppekäigul arutleti selliste
teemade
üle
nagu
loomade tervis, tõu valik
ning karjamaade majandadamine endoparasiitide
vähendamiseks.
Õppurid külastasid ka piimatööstust, et näha, kuidas mahetoorpiimast toode-takse väga palju
erinevaid piimatooteid.
Nõustamislaborid
Nõustamislabor Poolas
Nõustamislaborit Poolas külastas 20 agrotehnika õpilast kutsehariduse valllast. Klassivälise töö käigus
külastasid õpilased viit erinevat mahepõllundusettevõtet ja ühte mahejuustutootjat. Oli talvehooaja
algus ning ilm soosis klassivälist tegevust. Gajewo Keskuses pöörati suurt tähelepanu kaasaegsetele
lehmakasvatus- ja piimatootmistehnoloogiatele. Kuna keskuses oli ka biogaasijaam, siis andis omanik
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üksikasjalikku teavet selle kohta,
kuidas biogaasijaama planeerida,
majandada ja juhtida. Piimakarjakasvatuse ja juustutootmise
ühendamise eeliseid arutati
Marian Nowaki mahetalus, kus
kursusel osalejad said teada
kuidas juustu valmistada ning
juustule naturaalseid maitseid
lisada. Mägiveiste kasvatamise
väljakutseid ja eeliseid KeskEuroopa karmis kliimas sai
Mägiveised A.Grzywacz'i
tundma õppida hr Grzywacz’i
talus Poolas
talus.
Nosibadys
KeskPommerimaal, kus iidset tõugu
Swiniarka lambaid hakati 2004. aastal uuesti kasvatama, tutvusid õppurid mahelammmaste
pidamisega ning Pepopwo talus ökoloogilise hobusekasvatusega.
Nõustamislabor Hispaanias
INFODEF (Institute for the Promotion of Development and Training) korraldas LivOrg projekti raames
kursuse Hispaanias, kus osalesid erinevate rahvuste esindajad. Selleks tegi INFODEF koostööd
mitmete organisatsioonide, sealhulgas kohalike, maakondade ja rajoonide omavalitsustega ning
ametlike mahepõllumajanduslike kutsehariduskeskustega ja valitsusväliste organisatsioonidega. Kõik
need organisatsioonid on seotud mahepõllumajanduslike koolitustega või pakuvad sisserändajatele
ja etnilistele vähemustele koolitusi või tööhõivealaseid teenuseid.
Nõustamislabori tegevused on suunatud erinevatele sihtrühmadele, sh noortele sisserändajatele ja
kutseharidussüsteemis mahepõllumajandust
õppivatele
rahvusvähemustele ning põllumajanduskogemustega sisserändajatele, kel on huvi
ettevõtluse vastu.

Rahvuste vahelisest nõustamislaborist
osavõtjad Hispaanias

Enam kui 50 inimest osales
erinevatel
koolitustel
ja
nõustamistel rahvuste vahelise
nõustamislabori väljatöötamise
perioodil, kusjuures nõuandetegevus hõlmas nii tööd
klassiruumis, koolitusi taludes
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kui nõustamist eraettevõtluse alal alustajatele äri-inkubaatorites. Koolituste eesmärk on arendada
innovatiivseid meetodeid koolituste ja nõustamiste alal tugevdamaks rahvusvähemustesse kuuluvate
põllumeeste ettevõtlikkust ja ärilist potentsiaali mahepõllumajanduse valdkonnas.
Kolmas projektikoosolek Dresdenis 19. - 20. veebruaril 2015
Kolmas rahvusvaheline LivOrg projekti partnerite kokkusaamine toimus 19.-20. veebruaril 2015
Dresdenis Saksamaal ja selle korraldas Saksa partner EkoConnect e.V.
Kohtumisel esitlesid Euroopa projektipartnerid oma maal väljaarendatud pilootkursusi ja kursuseid
nõustamislaborites ning õpitulemuste hindamiseks rakendatavaid vahendeid ja meetodeid. Lisaks
kavatsevad partnerid projekti esimesi tulemusi ära kasutada — üllitatakse teine e-voldik, koostatakse
uudiskiri, avaldatakse pressiteated, kasutatakse Facebook’i võimalusi, jne. Samuti tahetakse

LivOrg projekti partnerid kolmandal koosolekul
Dresdenis 19.-20. veebruaril 2015. Foto: ERIFO

laiendada võrgustikku ja sidusgruppi ning kaasata oskusühendusi nii riiklikul kui kohalikul tasandil.
Järgmiseks kuuks on igas osavõtjamaas planeeritud üks tulemusi tutvustav töötuba ning üks
fookusgrupi koosolek. Lisaks aitab iga partner ühel kuni kolmel uuel või edasipüüdlikul ettevõtjal
taotleda toetust ELi programmist Erasmus Noortele Ettevõtjatele. See on rahvusvaheline
vahetusprogramm, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse
õppida teistes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt.

Jälgi meie tegevusi ka Facebooki lehel "LivOrg Project"!
.livorg.eu
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